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Inledning 

Den regionala rutinen för ordination och hantering av läkemedel i Region Skåne gäller för samtlig 
hälso- och sjukvårdsverksamhet i Region Skåne.  
Verksamhetsanpassningar och ansvarsfördelning ska enligt föreskriften förtydligas i lokala 
instruktioner och för detta ändamål finns regionala stödmallar framtagna. I bilaga 1-16 finns 
uppdragsbeskrivningar, checklistor och mall till lokala instruktioner. Olika stödmallar kan bli aktuella 
att använda och vid behov anpassas beroende på verksamhetens uppdrag. 

  LEDNINGSSYSTEM 

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete framgår att Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering av 
läkemedel i verksamheten samt säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten 
regelbundet genomgår extern kvalitetsgranskning.  

1.1 ANSVAR INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. I de fall verksamhetschefen 
inte är läkare, ska denne uppdra åt annan med rätt kompetens att fullgöra viss ledningsuppgift och 
ska dessutom bevaka att denna uppgift fullgörs på ett tillfredställande sätt. Se regionala mallar för 
uppdragsbeskrivningar, bilaga 1-7 samt mall för lokala instruktioner, bilaga 15/16. 

 Verksamhetschef 

Verksamhetschefens ansvar gällande läkemedelshantering är att  

 tillse att det finns ett entydigt fördelat ansvar för ordination och hantering av läkemedel 
inom verksamhetsområdet. Ansvarsfördelningen ska vara dokumenterad i en lokal 
instruktion 

 säkerställa att Region Skånes regiongemensamma rutin för ordination och hantering av 
läkemedel samt lokala instruktioner finns tillgängliga, är kända och efterlevs av berörda 
medarbetare. 
Exempel: 

o Funktionerna Läkemedelsansvarig läkare och Läkemedelsansvarig sjuksköterska ska 
finnas inom verksamheten. 

o Tydliga instruktioner ska finnas för den personal som iordningsställer läkemedel som 
ska spädas. 

o Fastställa och göra den regionala utbyteslistan känd i verksamheten. 
o Efterlevnad av verksamhetens lokala instruktion gällande märkning av 

iordningsställda läkemedel. 
o Beslutsstöd för ordinationer ska finnas, t.ex. ePed för de som ordinerar och 

iordningsställer läkemedel till barn.  
o Tillse att uppföljning av ordinerade läkemedelsbehandlingar görs. 
o Fatta beslut om i vilken utsträckning ordination enligt generella direktiv ska 

förekomma och säkerställa att de omprövas regelbundet. 
o Säkerställa att den sjuksköterska som får dosjustera läkemedel enligt särskilt 

förordnande har adekvat kompetens för uppgiften.  
o Tillse att delegering av läkemedelshantering sker på ett korrekt och patientsäkert 

sätt inom verksamhetsområdet. 
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Läs mer: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9) 
Bilaga 1 Uppdrag ledningsuppgift ansvar för läkemedelshantering. 

 

 

 Regionala Läkemedelsansvariga läkare  

Läkemedelsansvariga läkare på regional nivå har ansvar och arbetsuppgifter reglerade enligt 
Läkemedelsrådets reglemente. 
 
Läs mer: Läkemedelsrådets reglemente 

 Lokal Läkemedelsansvarig läkare, eller motsvarande 

Lokal läkemedelsansvarig läkare eller motsvarande ansvarar för att 

 verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning 

 verka för att regelverk och Läkemedelsrådets rekommendationer samt utbyteslista är kända 
och i största mån efterlevs 

 anpassa lokala instruktioner för läkemedelshantering (ordination, iordningställande, 
administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel) som komplement till 
Regiongemensam rutin för ordination och hantering av läkemedel 

 medverka till att lokala instruktioner avseende läkemedel samt generella direktiv om 
läkemedelsbehandling uppdateras årligen  

 verka för att rutiner för läkemedelshantering och läkemedelsdokumentation blir kända och 
följs av berörd personal  

 samverka med enhetens läkemedelsansvariga sjuksköterska för att samordna rutiner och 
åstadkomma förbättrad läkemedelsanvändning i alla moment inklusive beställning, 
ordination, iordningställande/administration, läkemedelsdokumentation, uppföljning och 
läkemedelsinformation 

 minst en gång årligen i samverkan med kontaktperson för Läkemedelsservice och 
läkemedelsansvarig sjuksköterska uppdatera bassortimentet av läkemedel. Detta ska även 
ske i samband med uppdaterad utbyteslista samt vid nya upphandlingar 

 delta i eventuella nätverk för läkemedelsanvariga läkare 

 tillsammans med huvudkontaktperson för Melior/PMO/Orbit/motsvarande tillse att nyheter 
i läkemedelsmodulen i respektive system blir kända och efterlevs av användarna 

 vara rådgivande och handleda medarbetare samt följa upp brister i läkemedelshanteringen 

och dokumentationen. 

 uppmuntra och stödja biverkningsrapportering och avvikelserapportering inom 
läkemedelsområdet samt följa upp och föreslå säkerhetshöjande åtgärder 

 följa upp förbruknings- och förskrivningsstatistik i förhållande till regionala 
rekommendationer 

 medverka vid årlig kvalitetsgranskning/egenkontroll av läkemedelshanteringen och 
läkemedelsdokumentationen.  
 
Läs mer: Bilaga 2 Uppdrag och funktionsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare. Läs mer om 
kvalitetsgranskningsmodellen, hänvisning till 1.2. 

 
 
 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-38
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/lakemedelsradet/
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 Läkemedelsansvarig sjuksköterska 

Läkemedelsansvarig sjuksköterska ansvarar för att 

• verka för en säker och effektiv läkemedelsanvändning 
• verka för att regelverk och Läkemedelsrådets rekommendationer samt utbyteslista är kända 

och i största mån efterlevs 
• verka för att rutiner för läkemedelshantering och läkemedelsdokumentation blir kända och 

följs av enhetens sjuksköterskor samt av annan berörd personal 
• samverka med enhetens läkemedelsansvariga läkare för att samordna rutiner och 

åstadkomma förbättrad läkemedelsanvändning i alla moment inklusive beställning, 
ordination, iordningställande/administration, läkemedelsdokumentation, uppföljning och 
läkemedelsinformation 

• medverka till att lokala instruktioner avseende läkemedel samt generella direktiv om 
läkemedelsbehandling uppdateras årligen 

• tillse att indragningsskrivelserna och meddelanden från läkemedelsleverantören åtgärdas 
• ordningen i läkemedelsrummet säkerställs 
• tillse att det finns rutiner för att lämna överblivna läkemedel till svansförråd/serviceförråd 

• minst en gång årligen i samverkan med läkemedelsansvarig läkare och eventuell 

kontaktperson för Läkemedelsservice, uppdatera bassortimentet av läkemedel och 

sortimentet i vätskevagnar. Uppdatering är särskilt viktigt i samband med ny utbyteslista 

samt vid nya upphandlingar 

• delta i lokala möten för läkemedelsansvariga sjuksköterskor samt föra informationen vidare 

till enhetens sjuksköterskor 

• vara rådgivande och handleda medarbetare samt följa upp brister i läkemedelshanteringen 

och dokumentationen 

• delta i introduktionen av nyanställda avseende läkemedelshantering och 

läkemedelsdokumentation 

• tillsammans med huvudkontaktperson för Melior/PMO/Orbit/motsvarande tillse att nyheter 
i läkemedelsmodulen i respektive system blir kända och efterlevs av användarna 

• uppmuntra och stödja biverkningsrapportering och avvikelserapportering inom 

läkemedelsområdet samt följa upp och föreslå säkerhetshöjande åtgärder 

 medverka i den årliga kvalitetsgranskningen/egenkontroll av läkemedelshanteringen och 
läkemedelsdokumentationen.  
 

Läs mer: Bilaga 3, Uppdrag och funktionsbeskrivning läkemedelsansvarig sjuksköterska. Läs mer om 
kvalitetsgranskningsmodellen, hänvisning till 1.2. 
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 KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering genomförs för att uppnå god kvalitet och säkerhet i 
läkemedelshanteringen. 

 Egenkontroll 

Syftet med egenkontrollen är att ge verksamheten ett hjälpmedel för att själva fånga upp avvikelser 
mot gällande bestämmelser och rutiner och därefter upprätta en åtgärdsplan över det som behöver 
åtgärdas och arbetas vidare med. 

Slutenvård: 

Enhetschefen ansvarar för att genomföra egenkontrollen tillsammans med sektionschef/ 

läkemedelsansvarig läkare/medicinsk ansvarig läkare/motsvarande, läkemedelsansvarig 

sjuksköterska och övriga berörda. 

Primärvård: 
Verksamhetschefen ansvarar för att genomföra egenkontrollen tillsammans med medicinsk 
rådgivare, läkemedelsansvarig sjuksköterska och övriga berörda. Palliativ vård och ASIH är idag 
organiserade under Primärvård. Enhetscheferna är då ansvariga för egenkontrollen. 
 
Läs mer: Kvalitetsgranskning och egenkontroll 

 Avvikelsehantering  

Samtliga avvikelser rörande läkemedel rapporteras i avvikelsesystemet AvIC. Detta innebär att även 
Region Skånes leverantör av läkemedel kan rapportera, orsaksutreda med mera via AvIC. 
Avvikelser som avser läkemedelstjänster som tillhandahålls av läkemedelsleverantören ska 
rapporteras i flödet “leveranser och tjänster”, för att inte förväxlas med läkemedelshantering t.ex. 
feldosering, feladministrering etc. vilka är händelser som hör till flödet ”patientärende”.  
Observera att även avvikelser från extern vårdgivare ska registreras i AvIC av den som tar emot 
informationen. Dokument från extern vårdgivare gällande avvikelsen bifogas då.  
 
Läs mer: Information om AvIC 

 

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/kvalitetsgranskning-av-lakemedelshantering/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/avic/?highlight=avic#54924

