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Carina Nilsson, farmaceut & Anna Smedlund Eriksson, 
informationssjuksköterska

Läkemedelsenheten

Läkemedelshantering inom primärvård
och kommunal hälso- och sjukvård

www.rvn.se

Agenda

• Ansvar runt läkemedelshantering i organisationen

• Beställning av läkemedel

• Medicinsk gas

• Kvalitetsgranskning

• Övrigt runt läkemedelshantering:

- Information på nätet - Nya styrdokument

- Indragningar - Fortbildning

- LäkemedelsNytt
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Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering 

av läkemedel i verksamheten (HSLF-FS 2017:37 - Ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården).

• Iordningställande av 
läkemedel 

• Administrering och 
överlämnande av läkemedel

• Narkotikahantering

• Medicinska gaser

• Ansvar

• Ordination

• Inskrivning och utskrivning 
av patient

• Beställning

• Förvaring och skötsel av 
läkemedelsförråd

Paragraferna i föreskriften motsvarar de kapitel som finns i regionrutinen 
Läkemedelshantering för hälso- och sjukvård i Västernorrland

www.rvn.se

Ansvarsorganisation inom närsjukvårdsområden

Verksamhetschef Enhetschef

Läkemedelsansvarig
läkare

Områdeschef

Läkemedelsansvarig
sjuksköterska

Ansvarig för ordination

Om denne inte har utsetts ligger 
ansvaret på medicinsk ansvarig. 
Om ingen sådan har utsetts ligger
ansvaret på verksamhetschef .

Ansvarig för 
läkemedelshantering

Om denna inte har utsetts ligger 
ansvaret på enhetschef.

Gasansvarig
sjuksköterska

Narkotikaansvarig
sjuksköterska

Om dessa två inte har utsetts 
ligger ansvaret på enhetschef.

Utförande av uppgifter
kan delegeras till lämplig
person i förvaltningen

Om denne inte har medicinsk
kompetens ska medicinskt
ansvarig utses för uppgifterna  

Om denne inte har medicinsk
kompetens, ligger ansvaret
på verksamhetschef.  
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Ansvarsorganisation inom kommunen

Narkotikaansvarig
sjuksköterska

Om denna inte har utsetts
ligger ansvaret på MAS 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Socialförvaltningschef

Medicinskt ansvarig 
läkare

SäBo läkare inom 
primärvården

Läkemedelsansvarig 
sjuksköterska

Om denna inte har utsetts
ligger ansvaret på MAS

www.rvn.se

Ansvar för läkemedelshantering

➢ Lokal rutin

➢ Läkemedelsförråd

➢ Sortimentsstyrning

➢ Informera Kollegor

➢ Avvikelser
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Läkemedelshantering- Beställning 
inom kommunen

Akutläkemedel 

• Underlättar ordination och medicinering på jourtid 

• Angelägen behandling kan startas upp snabbt

• Behöver inte skicka in patient till sjukhus

• Finansieras av regionen utifrån en fastställd baslista (finns på 
www.rvn.se/mittlakemedel under Allmänt/Läkemedelsförråd)

• Ska göras digitalt i ApoEx beställningssystem Care

• Att flera är behöriga beställare, så att någon alltid är i tjänst 
oavsett ledigheter eller sjukdom

www.rvn.se

Läkemedelshantering- Beställning 
inom kommunen -CARE
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Läkemedelshantering- Beställning 
inom primärvården

Tips att tänka på…

• Att flera är behöriga beställare, så att någon alltid är i tjänst oavsett 
ledigheter eller sjukdom

• Att gärna ha ett fastställt bassortiment, som underlättar vid 
beställning även för den ovane beställaren

• Att bassortimentet är uppdaterat efter behov samt 
rekommenderade  och upphandlade läkemedel, se t.ex. Smarta val

• Rekommendationslista för bassortiment

www.rvn.se

Läkemedelshantering- Beställning 
inom primärvården

Smarta läkemedelsval, där ordinatören aktivt måste välja rätt preparat (urval ur tabell)

Andra val gällande 
rekvisition eller recept 
(frågor från 27/4):
Zostavax = på recept
Prolia = via rekvisition

Gällande PnK-vacciner 
(som Prevenar 13) så är 
det lite oklart; Smittskydd 
jobbar på nya riktlinjer
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Handelsvaror

Narkotikajournaler A5 art.nr 405634

www.rvn.se

Läkemedelshantering- Bassortimentlistor

https://www.rvn.se/mittlakemedel
under fliken Allmänt/Läkemedelsförråd
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Medicinsk gas i flaska
Hållbarhet

På gasflaskans etikett ska det framgå:

• typ av gas 

• fyllningsdatum 

• sista förbrukningsdatum. 

Förvaring på enhet

• Varningsskylt på dörrar

• Förvaras väl förankrade

• Rummet ska ej innehålla brännbart material, tex. textilförråd

• Tomma och fyllda flaskor förvaras åtskilda på uppmärkt plats

• Övriga sjukhusgaser får inte förvaras tillsammans med medicinska 
gaser

www.rvn.se

Medicinsk gas i flaska

Sammanfattning

• Utse gasansvarig sjuksköterska på enheten 

• Beställningsansvaret kan läggas på ej legitimerad personal vid 
behov

• Bestäm hur många flaskor ni behöver och när det är dags att 
beställa  

• Reklamera felande flaskor, skriv orsak till reklamationen!

• Gör avvikelser i Platina
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Medicinsk gas i hemmet
Brandrisk

Ingen öppen eld får inte förekomma inom 2 m från 
användningsstället, dvs näsgrimman.

Rökning är absolut förbjudet (även elcigaretter)! 

Ingen olja, salva eller fett får komma på 
syrgasutrustningen, förutom på näsgrimman. 

Medicinsk gas i lös flaska

Vid syrgasflaska ska skylt finnas på ytterdörren.

Fallrisk

Slang från syrgaskoncentrator till patienten utgör risk 
för fallskada. Detta måste särskilt beaktas vid samtidig 
nedsättning av kognition eller syn.

Syrgaskoncentrator

www.rvn.se

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 
inom regionen
• Har sedan 2013 gjorts genom egeninspektionsenkäter

• Enligt beslut från Läkemedelskommittén ska regionen från 
2021 göra fysiska granskningar

• Utförs av farmaceuter/sjuksköterska från Läkemedelsenheten

• Återkoppling sker genom förbättringsförslag i en Åtgärdsplan 
som skickas till läkemedelsansvarig sjuksköterska samt 
enhetschef

• Under 2021 utfördes 74 granskningar i regionen (av ca 160 
enheter)
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Kvalitetsgranskning sammanställning

Förbättringsförslag Procent

Lokal läkemedelshanteringsrutin 57 %

Kylskåps- och/eller rumstemperatur 42%

Medicinska gaser i flaska 30%

Ansvarsroller inom läkemedelshantering 26%

Läkemedel som förvaras utanför låst läkemedelsförråd 19%

Brytdatum på flytande läkemedel/flergångsampuller/salvor/krämer 18%

Resultat från kvalitetsgranskningar i regionen under 2021

www.rvn.se

Tips på informationssidor
Intranätet

• Läkemedelshantering

• Läkemedelsförsörjning

• Skötsel av läkemedelsförråd – Leta läkemedel

Externa nätet https://rvn.se/lk

• Läkemedelshantering Råd & Riktlinjer

• Utbildningar

• Dokumentation (bildspel efter fortbildningar)
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Läkemedelshantering på intranätet

www.rvn.se
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Nya/uppdaterade dokument

• Spirometri inom primärvården

På intranätet: under Läkemedelshantering

• Sårbehandling och förslag på förband med fokus för primärvård
På www.rvn.se/mittlakemedel

under Behandlingsområden/Hud/Bensår

• Snabbguide läkemedelsavfall

På intranätet: under Läkemedelsförsörjning

På www.rvn.se/lk : under Läkemedelshantering (Bilaga 12)

www.rvn.se

Indragningar
• Läkemedel dras tillbaka från marknaden om det bedöms kunna 

skada eller orsaka obehag för brukare/patient. 

• En indragning kan gälla en eller flera tillverkningsserier (batcher) 
eller omfatta hela produkten.

• Indragningsblankett från leverantör- eventuella åtgärder finns under 
rubriken Åtgärder Vården

• Sjuksköterska som genomför kontrollen signerar blanketten

• Spara blanketten minst 1 år, oavsett om läkemedlet fanns på 
enheten eller ej

• Eventuellt läkemedel returneras enligt leverantörens anvisningar 
som finns i deras manual (tänk på att titta på ALLA ställen som 
läkemedel förvaras hos Er).
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Fortbildning

www.rvn.se/lk

www.rvn.se

Fortbildningar under våren

• Lunchföreläsningar varje tisdag- digitalt via Teams

• Sjuksköterskestämman 12 maj- i Härnösand 

• Mitt läkemedel 2022 för sjuksköterskor och barnmorskor med 
förskrivningsrätt 19 maj- digitalt via Teams

• Från nuläge till ett bättre läge i hemsjukvård och SÄBO- 24 
maj och 20 sept (del 1 och 2)

• Läkemedelshantering för nyanställda 
sjuksköterskor/distriktssköterskor: 

9 juni samt 14 juni- digitalt via Teams
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Ssk-stämman 12 maj i Härnösand 
Program:

• 08.30 – 09.00 Fika

• 09:00 – 09.05 Maria Lindström, Läkemedelskommitténs ordförande, hälsar välkommen

• 09.05 – 09.55 Diabetes typ 1 och 2, aktuella behandlingar
Maria Cajmatz, informationsläkare i Läkemedelskommittén och
Eva Holm, diabetessjuksköterska, Internmedicinmottagningen Sundsvalls sjukhus

• 10.00 – 10.40 Våld i nära relationer- koppling till ohälsa
Maria Jakobsson, processledare, Enheten för folkhälsa, Regional utveckling, Region Västernorrland

• 10.40 – 10.50 Bensträckare

• 10.50 – 11.25 Närstående i palliativ vård
Sara Byström, Specialistsjuksköterska Palliativ vård, SSIH Sundsvall och
Sara Sondell, Specialistsjuksköterska Palliativ vård, SSIH Örnsköldsvik, Region Västernorrland

• 11.25 – 12.00 Barn som anhöriga till cancerpatienter
Catharina Herbst, onkologisjuksköterska, Onkologimottagningen Sundsvalls Sjukhus, Region Västernorrland

• 12.00 – 13.00 Lunchpaus

• 13.00 – 13.50 Bemötande vid intellektuell funktionsnedsättning och autism
Marie Ahrling, psykolog, och Elisabeth Berkö, sjuksköterska, Habiliteringsmottagningen, Sundsvall, Region Västernorrland

• 13.50 – 14.20 Bensträckare

• 14.20 – 15.20 Tankar från min tid i Alzheimerland!
Henrik Frenkel, journalist med bloggen/podcasten Alzheimer Life, ambassadör för Alzheimerfonden. Henrik Frenkel fick 
påsken 2019 diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till Alzheimer. I slutet på maj 2020 ändrades 
diagnosen till enbart kognitiv svikt.

www.rvn.se

Utbildning: Från nuläge till ett bättre läge i 
hemsjukvård och SÄBO
➢ 24 maj och 20 sep 2022, kl. 13-16

➢ Vi erbjuder möjlighet att under två handledda halvdagar arbeta 

med förvalda områden utifrån egna resultat vid nulägesbeskrivningen. 

Målet är att komma fram till utförbara förbättringsförslag/åtgärder för den 

egna enhetens verksamhetsrelaterade problem.

➢ Vår förhoppning är att deltagarna kommer tillsammans med andra som de 

normalt sett arbetar tillsammans med i vården kring våra sjuka och sköra 

äldre. 

➢ Inför deltagandet ska deltagarna välja ut en eller två områden som de vill 

arbeta med under dessa två eftermiddagar. 
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Läkemedels-
Nytt

Vad tycker
ni?

www.rvn.se

Frågor?
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