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Agenda 

 Läkemedelshanteringsrutiner 

Nya rutiner och uppdaterade arbetssätt 

 

 NCS Läkemedelsmodul 

Nyheter och frågestund 



Läkemedelshanteringsrutiner 

Syfte 
 Att säkerställa en tydlig och enhetlig läkemedelshantering 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2000:1) Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård 
 

 Förebygga felaktigheter och missförstånd 
 

 Skapa en effektiv läkemedelshantering som är trygg och säker 

 

 



Rutiner på intranätet 

 Ledningssystem 
Organisation och styrning  Ledningssystem  Hallands sjukhus 
 Rutiner, blanketter och manualer  Vård 

 

 Läkemedel  
Vård och hälsa  Läkemedel  Rutiner, blanketter och manualer 
 Hallands sjukhus  



Läkemedelshantering 

 Ansvarsfördelning  

 Rekvisition 

 Förvaring 

 Ordination 

 Iordningställande och Administrering 

 Kvalitetsuppföljning 

 Övriga 

 



Ansvarsfördelning 

Chefsläkare 
 Ansvarar för att det utarbetas övergripande rutiner för 

läkemedelshantering som inkluderas i ledningssystemet 

 

Verksamhetschef 
 Har ledningsansvar för läkemedelshantering 

 Ansvarar för att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen 

 Ansvarar för uppföljning och samverkan avseende 
avvikelsehantering 

 Ska säkerställa att rutiner är väl kända och tillgodoser kvalitet och 
säkerhet 

 

 



Avdelningschef 

 Ansvarar för att rutiner gällande läkemedelshantering följs 

 Utser läkemedelsansvarig sjuksköterska samt ersättare 

 Utser sjuksköterska som ansvarar för narkotikakontroll 

 Ansvarar för att utarbeta lokala kompletterade rutiner  

 

Ansvarsfördelning fort. 

Läkemedelsansvarig läkare 

 Ska övervaka patientsäkerheten gällande ordinationsförfarande 
tillsammans med verksamhetschef 

 Ansvarar för information och utbildning gällande ordinationsförfarande 
och dokumentation 



Ansvarsfördelning fort. 

Läkemedelsansvarig sjuksköterska 

 Ansvarar för läkemedelsförrådet 

 Rekvirerar läkemedel tillsammans med ersättare 

 Ansvarar för att kontroll av leveranser från Apoteket sköts 

 Skötsel av läkemedelsförråd  

 Ser till att narkotikaredovisning sker enligt anvisningar  

(exempelvis att narkotikajournal alltid förs) 

 

Ansvar för narkotikakontroll 

 Ansvarar för kontroll av inköp och innehav av narkotika 



Rekvisition 

 Restnoterade läkemedel  Se orderstatus i Webbabest 
 

 Beställning från APL  Skickas till APL på avsedd 

beställningsblankett 
 

 Reservrutin  Skriv ut faxblankett 
 

 Licenser  Nytt elektronisk system vid ansökan (KLAS) 
 Se Läkemedelverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se/licens  

http://www.lakemedelsverket.se/licens


Rekvisition 

 

 Normal order    Beställning innan kl. 10:00  (ca 33 kr) 

 Express order  Beställning efter kl. 10:00   (ca 86 kr) 

 

 För akutleverans samma dag  Ring RGL för överenskommelse 

OBS! Budbilskostnad tillkommer 

 

  

 



Avvikelser och Reklamationer 

 Fel produkt  

 Fel mängd 

 Läkemedlet är defekt 

 Skadad ytter- och/eller innerförpackning 

 Förändring i färg, grumlighet 

 Partiklar i injektion-, infusionslösning 

 

Transportsedel och returplomber finns vid Läkemedelsautomaten 



Läkemedel utanför avdelningssortimentet 

Se Läkemedelsdatabasen Pillan 

 Finns läkemedlet i läkemedelsautomaten 

 Finns läkemedlet på annan avdelning 

 

Beställa hem minsta förpackning  

Beställ i första hand ”grå och vita” rader i Webbabest  

 



Pillan – Läkemedelsdatabas  

Intranätet  Vård och hälsa  Läkemedel 
 

 Lagerinformation – Vid Hallands sjukhus och RGL (Apoteket) 

 Avdelningarnas sortiment  

 Restnoteringar 

 Antidotlista 

 Licenspreparat 

 

 



Läkemedelsdatabasen Pillan 



Rutinen beskriver hur beställning görs läkemedelsnära produkter 

 

 Extempore från APL  

 Antibiotikamixturer  

 Handelsvaror  

 Sprutetiketter  

 Narkotikajournaler 
 

Beställning av specialvaror 



Läkemedel utanför låst förråd 

Läkemedlen skall finnas förtecknade i särskild lista underskriven av 

läkemedelsansvarig läkare eller verksamhetschef 

 

Exempelvis 

 Läkemedel för omläggning av sår 

 Läkemedel som används i akuta situationer (Akutlåda) 

 Läkemedel som ofta används t.ex. bedövningsmedel 

 



Städning av läkemedelsförråd 

 Läkemedelsförrådet bör går igenom en gång per månad 

 Preparat vars hållbarhet passerat eller som inte längre används 

gallras ut 

 Genomgången dokumenteras 

 Bänkarna avtorkas dagligen med alkoholbaserat 

desinfektionsmedel 



Avfallshantering – Läkemedel  

Enligt rutin Avfall – farligt avfall 

 Kasserade läkemedel läggs i kanylburk eller läkemedelsbehållare 

i läkemedelsrummet  
 

 Är det mycket vätska kan absorptionsmaterial läggas i burken 
 

 Kanylburken försluts och placeras i typgodkänt emballage  

OBS! Kartong med kasserade läkemedel ska omgående förslutas  
 

 Antibiotika och Cytostatika läggs först i en påse som försluts väl 



Narkotikahantering  

Kontrollera alltid mot   

 Narkotikajournal  

 Följesedel från Apoteket 

 

Dubbelsignera alltid narkotikajournalen vid kassation 

av narkotika 

 



Överkänslighetsreaktioner 

Ny rutin och gemensamma behandlingsriktlinjer 

Risk för överkänslighetsreaktioner 

 Antibiotika 

 Cytostatika 

 Lokalanestetika 

 Allergen 

 Vaccin 

 Kontrastmedel 

 Immunglobulin 



Agresso E-handel  



Ny dosaktör i Halland 

 Apoteket AB tar över från Apotekstjänst – 15 januari 2016 

 Användare i Pascal behöver ändra default-inställning på 

Dosapotek 

 Tjänsten har upphandlats tillsammans med Västra 

Götalandsregionen 

 

 Se intranätet 

 Vård och hälsa  Läkemedel  Dosdispenserade läkemedel 



Ordination 

 Enligt SOSFS 2000:1 ska en ordinationshandling ge en samlad 

bild av ordinerad och genomförd läkemedelsbehandling. 

Ordinationshandlingen är en del av patientens journal 

 

 Ordinerade läkemedel ska föras in i journal, oavsett vårdform 



Ordination 

 Som ordination räknas varje tillfälle då nytt läkemedel sätts in 

eller ut, dosändring 

 

 Ordinationsrätt kan inte delegeras 

 Muntlig ordination 

 Generellt direktiv 

 Personligt direktiv 



Ordination 

 För varje läkemedel som ordineras anges: 

 Läkemedelsnamn 

 Beredningsform 

 Styrka 

 Dosering i antal eller volym 

 Administreringssätt 

 Tidpunkt för administrering 

 Ev. spädning 

 

 Utbyte  



Iordningställande 

 Iordningställande och administrering ska göras av samma 

person 

 Om undantag görs är den som iordningställer  ansvarig för 

innehållet, samt för att märkning sker på ett korrekt sätt. 

 Den som administrerar skall göra en rimlighetsbedömning av 

innehållet och ge läkemedlet till rätt patient vid rätt tidpunkt. 

 

 Läkemedelsautomat = Iordningställande i läkemedelsförråd 

 



Iordningställande 

 Tabletter och kapslar hanteras med sked, pincett, extra 

medicinbägare eller locket – Inte med händerna! 

 

 Lös tablett, hel eller delad får aldrig återföras till 

originalförpackningen 

 

 Tablettdelare eller tablettkross kan användas, men var observant 

på vilka tabletter som får delas, krossas 

 Sväljes hela 

 Fass 



Iordningställande 

 Tänk på att vid små volymer dra upp extra mängd injektionsvätska 

för att kunna fylla den kanyl som ersätter uppdragningskanylen 

 

 Om administreringen inte sker direkt efter iordningställandet ska 

sprutan vara märkt med: 

 patientens identitet 

 läkemedlets namn 

 styrka och tidpunkt för iordningställandet 

 Sjuksköterska som iordningställt dosen signerar etiketten 



Iordningställande 

 Injektionsläkemedel avsedda för flera patienter ska undvikas 

om det finns förfyllda sprutor eller ampuller 

 Insulin i injektionspenna ska vara patientbunden 

 

 Information om lagrings- och användningstider för läkemedel i 

bruten förpackning finns i Svensk Läkemedelsstandard SLS 

 Se Läkemedelsverkets hemsida 



Iordningställande 

 Infusion- och injektionsläkemedel ska avsynas 

 Tillsatserna ska göras omedelbart före användning och innehållet 

måste blandas efter varje tillsats 

 

 Infusionspåsen ska märkas med patientdata, eventuella tillsatser 

och tillredningstid 



Blandbarhet 



Administrering av läkemedel 

 Överlämnande av iordningställd dos till patient. Den som 

administrerar ska kontrollera patientens identitet och ge 

patienten det ordinerade läkemedlet vid avsedd tidpunkt 

 

 Den ansvariga sjuksköterskan ska göra sig underrättad om 

effekt och eventuella biverkningar och om det finns problem 

med intaget 

 Läkemedlet får inte lämnas på sängbordet om patienten inte är 

närvarande 



Administrering 

Läkemedel i sond 

 Ny rutin – ”Läkemedel - ordination och hantering av enterala 

läkemedel” 

 

 Läkemedelsenheten kan hjälpa till med 

läkemedelsgenomgång för patienter som är i behov av 

läkemedel för enteral administrering. 

 

 



NCS- Bra att veta 

• IT Verksamhetsstöd, 

ltfunk1252@regionhalland.se 

 

• Servicedesk, tel: 34500 

 

• Support vardagar, må-to 7-17 fre 7-16 

 

• Lägga ärenden, IT-samordnare 

 

mailto:ltfunk1252@regionhalland.se


NCS – Generell ordinaton 

• Det skrivna dokumentet gäller! 

• Ordinera med hjälp av favorit, §GO 

• Använd tidigare ordination  

• Om något saknas som GO-favorit i NCS? 



NCS – Ordination på uppdrag 

• Endast vid muntlig ordination som läkare inte själva har 

möjlighet att lägga in i NCS 

• Välj rätt uppdragsgivare 

• Engångsordinationer, läkare får sätta in stående på ronden 

 



NCS – Ändra administrationstider 

• Välj uppdragsgivare och klicka på Ändra 

 



NCS – Dela ut ”rätt” dos 



NCS – Verkställa relativa ordinationer 

• Premed. inför OP verkställs och delas ut på 

avdelning/dagoperation 

• Operation verkställs på operation 

 



NCS – Verkställa vid utskrivning 

• Ett måste!  

• Allt måste inte vara grått! 

 



NCS – Version 5.4 

• Planerad leverans i början av 2016 

• Utbildningsinsatser kommer krävas 

 

 


