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Rutin för korttidsförråd av läkemedel vid kommunernas enheter för 
korttidsvistelse 

Syfte  
Syftet med korttidsförrådet är att på ett patientsäkert och smidigt sätt kunna tillhandahålla ordinerade 

läkemedel, vid enheter med korttidsvård, till patienter med ännu inte fastställd kontinuerlig 

medicinering i samband med utskrivning från sjukhus. 

Beslut om förråd 

 Region Sörmland beslutar vilka enheter som får tillgång till läkemedel finansierade av regionen 

s.k. korttidsförråd vid kommunernas enheter för korttidsvistelse. Beslut fattas av Hälso- och 

sjukvårdsdirektören 

 Ansökan görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på särskild blankett (bilaga 1) till 

Läkemedelskommittén 

 Information om beslutet delges av Läkemedelskommittén inom Region Sörmland 

Förvaring 
Läkemedel ska förvaras enligt gällande föreskrifter oåtkomliga för obehöriga. 

Läkemedelsrum/läkemedelsskåp ska vara godkänt av MAS och extern kvalitetsgranskare. Om akut- 

och buffertläkemedel förvaras i samma förråd ska dessa vara tydligt utmärkta eftersom annan rutin 

gäller för dessa. 

Tillgång till förrådet 
Tillgång till förrådet har omvårdnadsansvariga sjuksköterskor inom enheten. Behörighet till förrådet 

sker med tags, passerkort eller nyckel. MAS ansvarar för att säkra rutiner finns. 

Sortiment 
Sortimentet i korttidsförrådet anpassas efter de patienter som för tillfället vårdas på enheten. Förrådets 

storlek anpassas så att minsta möjliga kassation sker. Viktigt är att läkemedel inte beställs automatiskt 

när de är slut i förrådet. Läkemedelsansvarig sjuksköterska ska försäkra sig om att det fortfararande 

finns patienter som använder läkemedlet innan beställning görs.  

Särskilt viktigt är att ovanliga, dyra läkemedel beställs i minsta förpackning. 

Ansvar för förrådet 
En namngiven läkemedelsansvarig sjuksköterska skall finnas för korttidsförrådet. Sjuksköterskor med 

ansvar för beställning av läkemedel till korttidsförrådet skall anges i vårdgivarens rutiner för 
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ordination och hantering av läkemedel, se ”Läkemedelshantering i Sörmland” på 

Läkemedelskommitténs webbsida. 

Beställning och leverans av läkemedel 
Behörighet att beställa läkemedel till korttidsförråd erhålls enligt överenskommelse med 

Läkemedelskommittén. 

 Beställning av läkemedel sker via Region Sörmlands elektroniska beställningssystem 

 Leverans sker enligt avtal med apoteksleverantör. Aktuella beställnings- och ledtider finns på 

Läkemedelsförsörjningens externa webbsida, Läkemedelskommittén 

 Läkemedlen levereras direkt till förrådet 

 Uppstår leveransproblem, löses dessa i samråd mellan sjukhusapoteket och beställaren 

 Eventuella kostnader för transport av läkemedelsleveranser ansvarar respektive kommun för 

Ordinationshandling/läkemedelslista  
Läkemedlen som tas ur förrådet ska ordineras på patientens läkemedelslista både i regionens och 

kommunens journal eller förskrivas i Pascal (för dosdispenserade läkemedel). Givna läkemedel 

dokumenteras i kommunens journal.  

Recept behöver inte skrivas så länge patientens medicinering är instabil och läkemedel iordningställs 

ur förrådet. Däremot ska ordinationen registreras i receptmodulen i Region Sörmlands journal. För 

patienter som har aktuella läkemedel med sig används i första hand dessa med komplettering ur 

korttidsförrådet.  

Överväg dosexpedierade läkemedel så snart patientens medicinering är stabil. 

Vid utskrivning från sjukhus 
När patienten skrivs ut till korttidsboendet har utskrivande enhet på sjukhuset som överrapporterar 

ansvar för att: 

 skicka med läkemedel för 3 dagar + mellanliggande lördag/helgdag för att undvika 

behandlingsavbrott 

 stämma av med mottagande sjuksköterska vilka läkemedel som ska skickas med och för hur 

många dagar 

 via Prator skicka med aktuell läkemedelslista och utskrivningsrapport (inklusive 

läkemedelsberättelse)  

Förberedelse inför hemgång från korttidsboende 
I god tid inför hemgång skrivs recept alternativt förskrivs läkemedel i Pascal, så att läkemedel finns 

tillgängliga när patienten skrivs ut. Om leverans av dosdispenserade läkemedel i Pascal är ”vilande”, 

kom ihåg att ändra till ”aktiv”. 
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Ansökan om inrättande av läkemedelsförråd, s.k. korttidsförråd, 
vid kommunens enheter för korttidsvistelse 

Kommun:   ________________________________________ 

Boendets namn:  ________________________________________ 

Antal platser på boendet:  ________________________________________ 

Leveransadress:  ________________________________________ 

Postnummer och ort:  ________________________________________ 

Enhetschef (namn): ________________________________________ 

E-post (enhetschef): ________________________________________ 

Ändringen gäller från: ________________________________________ 

 

Ansökan avser: 
□ Inrättande av nytt förråd 

□ Namnändring  

□ Adressändring  

□ Upphörande 

 

Kommunens åtagande: 
Att ansvara för att följa rutiner för korttidsförråd på kommunala enheter i 

Sörmland, se Läkemedelskommitténs webbsida. 

 

Härmed intygas att läkemedelsrum/läkemedelsskåp har godkänts av:  

Kvalitetsgranskande farmaceut (namn): _____________________________ 

Datum:   _____________________________ 

 

Ansökan gjord av Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

Namn (signatur): _____________________________________________ 

Förtydligande:  _____________________________________________ 

Telefon:  _____________________________________________  

E-post: _____________________________________________ 

Datum: _____________________________________________

  

Skickas till Läkemedelskommittén, Region Sörmland, 631 88 Eskilstuna 

 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsdirektören har, efter Läkemedelskommitténs granskning, 

beslutat att korttidsförråd enligt ansökan ovan får upprättas. 
 

 

Namn   Datum 
 

 

Namnförtydligande, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Sörmland 
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Granskat av Läkemedelskommittén 
Namn 

Namnförtydligande 

Datum 

 

 

Leveransadress upplagd/ändring utförd i regionens elektroniska 

beställningssystem: 

Namn 

Namnförtydligande 

Datum 

 

 

Ändring utförd hos leverantör(er): 

Namn 

Namnförtydligande 

Datum 
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