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Bilaga 5: SkötSelanviSning läkemedelSförråd

SYFTE:
• Läkemedel skall vara i fullgott skick
• Läkemedel skall vara överskådligt ordnade
• Läkemedel skall förväntas komma till användning inom rimlig tid
• Läkemedel skall iordningställas under goda hygieniska förhållanden

RUTIN VID GENOMGÅNG:
Brutna förpackningar
• Kassera förpackningar med överskridet utgångsdatum/användningstid
• Kassera överflödiga förpackningar (i normalfallet sådana som inte använts på 2 år)

Obrutna förpackningar
• Kassera förpackningar med överskridet utgångsdatum
• Förpackningar som inte används regelbundet och inte längre  behövs ska kasseras eller kan inom slutenvården vida-
 rebefordras till sällanförrådet.

Fel på läkemedel
• Vid fel på förpackning eller innehåll ska läkemedlet reklameras
• Kontrollera indragningsskrivelser:
 Läkemedelsansvarig sjuksköterska signerar utförd kontroll och sparar indragningen till nästa kvalitetsgranskning av  
 farmaceut

RUTIN VID SKÖTSEL AV LÄKEMEDELSFÖRRÅD:
Temperaturkontroll
• Kylskåp (normal temperatur 2-8oC) dagligen
• Rumstemperatur (normal temperatur 15-25oC) minst en gång per vecka

Läkemedelsförråd och förvaringsplats för läkemedel utanför förråd
• Avtorkning och desinfektering av arbetsytor dagligen
• Avtorkning av förvaringshyllor minst 1 gång per månad
• Omhändertagande av riskavfall enligt gällande riktlinjer
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