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Bilaga 2: lokal Skriftlig inStruktion för läkemedelShantering

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1 med 
ändringar).

Nedan följer en checklista med punkter som bör tas upp i en sådan instruktion. I de fall enhetens rutiner överensstäm-
mer med det som står i häftet ”Läkemedelshantering 2013” kan hänvisning göras.

Av de lokala instruktionerna ska framgå:
• Vem som har fastställt instruktionerna med datum och underskrift av verksamhetschef /MAS 
• Vem som har utarbetat instruktionerna
• Revideringsintervall – vid förändringar, dock minst en gång per år
• Ansvarsfördelning med namngivna personer och beskrivning av enskilda ledningsuppgifter:
– vårdenhetschef
– ansvarig läkare och tandläkare (gäller inte kommuner)
– ansvarig för läkemedelsförråd inom enheten
– ansvarig för kontroll av narkotikaförbrukningen
– ansvarig för hantering av medicinsk gas

Lokala instruktioner bör innehålla rutiner för:

Ordination
• Anvisningar för ordination enligt generella direktiv
• Ansvar och tillvägagångssätt i samband med dosexpedierade läkemedel
• Ansvarsfördelning och tillvägagångssätt när ett läkemedel administreras av en annan person än den som iordning-
 ställt läkemedlet
• Förteckning över spädningsscheman, fastställda behandlingsscheman och synonymlista som används inom enheten
• Läkemedel som får ordineras i verksam substans (t.ex. insulin som ordineras i E) 
• Om akutlåda/akutbricka förekommer anges det i instruktionen. Generella direktiv för ordination från akutlåda/akut-
 bricka måste finnas

Rekvisition av läkemedel
• Förteckning över vilka som får rekvirera läkemedel
• Rutiner för beställning

Narkotiska läkemedel
Författningen lägger särskild vikt på rutiner för hantering av narkotiska läkemedel, 
detta bör ingå:
• Hur ofta narkotikakontrollen sker och hur detta dokumenteras
• Hur förbrukningsjournal förs
• Hur kassation av narkotiska läkemedel sker
• Hur och till vem avvikelserapportering sker 
• Signaturförteckning (då manuell signering sker i förbrukningsjournal) 

Leverans 
• Leveransmottagning och kontroll

Förvaring
• Rutin för nyckelhantering
• Förteckning över bassortiment av läkemedel i förrådet
• Förteckning av läkemedel som förvaras utanför förrådet
• Hur ofta temperaturkontroll av kylskåp ska göras
• Förvaring av patientägda läkemedel
• Hur medicinska gaser förvaras och hanteras
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Överlämnande/administrering
• Direktiv för märkning av iordningställt läkemedel
• Lokal rutin för hur man dokumenterar och anmäler biverkningar av läkemedel

Informationsöverföring
• Rutiner för informationsöverföring till annan vårdgivare
• Rutiner för uppdaterad läkemedelslista  och läkemedelsberättelse

Kvalitetsuppföljning
• Rutin för kvalitetsarbete och avvikelserapportering

Inom öppen vård bör dessutom följande finnas med i den lokala instruktionen:
• Vilka ordinationshandlingar som används och signaturförteckning
• Var överlämnandet sker och de utdelningstider som gäller om inget annat ordinerats 
• Hantering av vid behovsläkemedel 
• Förtydligande avseende läkemedel som får administreras direkt ur originalförpackning 
• Rutin för vaccinering
• Rutiner för delegering
• Handlingar som skall medfölja vid läkarbesök
• Leverans och transportsätt av läkemedel till vårdtagarna
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LÄKEMEDELSANSVAR  
Enligt SOSFS 2001:17 

Läkemedelsansvar vid 
Namn, avdelning/motsvarande Namn, basenhet 

            

Övergripande ansvar för avdelningens läkemedelshantering enligt bilagd instruktion 
Namn, vårdenhetschef 

      

Läkemedelsansvarig sjuksköterska enligt bilagd instruktion 
Namn, sjuksköterska 

      

Rekvisitionsansvar vid läkemedelsansvarigs frånvaro 
1. Namn, ansvarig Befattning 

            
2. Namn, ansvarig Befattning 

            
3. Namn, ansvarig Befattning 

            
4. Namn, ansvarig Befattning 

            
5. Namn, ansvarig Befattning 

            
6. Namn, ansvarig Befattning 

            

Annan delegerad läkemedelshanteringsuppgift 
      

Till, namn Befattning 

            

Namnteckning 
Ort och datum 

      
Verksamhetschef/Chefsöverläkare, namnteckning Namnförtydligande 

       
Vårdenhetschef, namnteckning Namnförtydligande 

       
 
 
	  

	  


