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Läkemedelsförråd – kommunal hemsjukvård
I samtliga Skånes kommuner finns ett eller flera basläkemedelsförråd, i vissa fall även hos privata
aktörer som en kommun köper vårdplatser av. Innehållet i de kommunala basläkemedelsförråden
(KBF) är harmoniserat över hela Skåne enligt en sortimentslista fastställd av Läkemedelsrådet i
Region Skåne. Sortimentslistan innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienten
kan behöva i akuta situationer, inklusive i samband med palliativ vård inom primärvården.
Läkemedel i det kommunala basläkemedelsförrådet kan användas till inskrivna patienter med
stadigvarande eller tillfälliga insatser från hemsjukvården när sjuksköterska övertagit läkemedels
hanteringen.
Läkemedel från kommunalt basläkemedelsförråd betalas av Region Skåne och kan användas fram
till dess att patienten får läkemedlet med ordinarie leverans från dosleverantören, eller har hämtat
ut på apotek.
Receptförskrivning till dospatienter ska ske i Pascal.
Kommunala basläkemedelsförråd ska vara en buffert för att kunna påbörja en behandling innan
ett läkemedel kan erhållas från ett apotek/dosapotek. Uttag kan ske enligt generella direktiv och/
eller skriftlig ordination av läkare.
I den regionala riktlinjen för kommunala basläkemedelsförråd finns information om ansvar, upp
start av nytt förråd och vad som gäller för beställning etc. Regional riktlinje är publicerad på vård
givare i skåne: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsforrad/
Särskilt viktigt att notera är:
l

Hantering av läkemedel ska ske enligt gällande författningskrav (HSLF-FS 2017:37) och verk
samheten ska ha upprättade rutiner för detta. Läkemedelsansvarig sjuksköterska ansvarar för
en korrekt hantering och god narkotikakontroll. Kvalitetsuppföljning sker vartannat år genom
egenkontroll i form av en elektronisk enkät från Region Skåne. Denna är obligatorisk.

l

Patienter i palliativ vård ska i första hand få injektionsläkemedel ur förrådet då flera av dessa läke
medel inte ingår i läkemedelsförmånen.

l

Antibiotika lämnas ut i hel kur vid akuta infektioner då läkaren bedömt att behandling måste
påbörjas samma dygn. Recept ska då inte utfärdas. Registrering av ordinationen ska ske i Pascal
genom att ”LF” skrivs in i kommentarsfältet ”Till apoteket”.

l

Beställning till de kommunala basläkemedelsförråden bör i största möjliga utsträckning
ske planerat och samlat för att undvika onödiga transportkostnader och miljöbelastning.
Läkemedelsbeställningarna till förråden följs upp speciellt av Läkemedelsrådet i Region Skåne.

Aktuell läkemedelsförrådslista finns på
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsforrad/
Kontaktpersoner:
Pia Arndorff, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eslövs kommun
Ledamot i Läkemedelsrådet

