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 IORDNINGSTÄLLANDE, ADMINISTRERING ELLER ÖVERLÄMNANDE AV 

LÄKEMEDEL 

För en patientsäker vård ska iordningställande, administrering eller överlämnande i största 
möjligaste mån ske i en obruten kedja. Det innebär att den som iordningställer ett läkemedel till en 
patient själv ska administrera eller överlämna läkemedlet till patienten. Undantag kan göras och 
läkemedlet kan administreras eller överlämnas av annan behörig personal om det är förenat med 
god och säker vård.   
Innan en ordination iordningställs, administreras eller överlämnas ska den vara signerad (”pilad”) av 
den som ordinerat läkemedlet. Undantag kan göras om patienten behöver omedelbar behandling. 

 IORDNINGSTÄLLANDE 

 Ostörd hantering 

Ur patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt arbeta ostört och 
utan avbrott när man iordningställer läkemedel och att detta respekteras av kollegorna. 

 Kontroll vid iordningställande 

Mot den dokumenterade ordinationen/generella direktivet ska följande kontrolleras: 

Informationsruta 10 

Vid iordningställande i form av spädning av läkemedel ska särskild försiktighet iakttas. 
Vid spädning av läkemedel ska det finnas tydliga spädningsscheman och instruktioner att följa för 
den som iordningställer. 
 

Läs mer: Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering. 

 patientens identitet 

 läkemedelsnamn eller aktiv substans 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

 administreringssätt  

 administreringstillfällen 

 rimlighetsbedömning av den ordinerade och den iordningställda dosen. 
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 Märkning av iordningställda läkemedel 

Iordningställt läkemedel som inte omedelbart administreras eller överlämnas ska märkas med 
uppgifter om 

Informationsruta 11 

I vissa situationer iordningställs läkemedel till flera personer, för att sedan administreras vid andra 
tidpunkter. Då är det inte alltid logiskt att märkningen innefattar patientens identitet samt 
tidpunkten för överlämnande och administrering.  
Exempel på sådana situationer är: 

 Förfyllda sprutor och PiD som levereras via läkemedelsförsörjningen. 

 Operationsverksamhet. 

 Läkemedel förberedda för akut bruk. 
Vårdgivaren får besluta om att ett iordningställt läkemedel inte behöver märkas med punkt 1 och 5 
ovan under förutsättning att det är patientsäkert. Direktiv om märkning ska finnas i den lokala 
instruktionen för att säkerställa riktig märkning.   
 
Läs mer: Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering. 
 

 IORDNINGSTÄLLANDE AV OLIKA LÄKEMEDELSFORMER 
Tillredning av läkemedel bör ske i läkemedelsrummet på en speciellt avsedd plats. 
Den största risken för exponering av läkemedelssubstanser är vid beredning och administrering.  

De vanligaste kontaminationsvägarna är 

Informationsruta 12 

 

 

 

 

 

 patientens identitet 

 läkemedelsnamn eller aktiv substans 

 läkemedlets styrka 

 tidpunkten för iordningställandet 

 tidpunkten för administreringen eller överlämnandet 

 vem som har iordningställt läkemedlet 

 sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läkemedlet. 
 

 aerosolbildning i samband med beredning, t.ex. övertryck vid spädning av torrampull mm. 

 stänk, läckage eller aerosolbildning vid justering av volym och luft från spruta 

 läckage vid överföring av lösning till spruta eller infusionsvätska samt kopplingar, t.ex. vid 
injicering 

 damning vid krossning eller delning av tabletter 

 ångbildning från intorkat spill samt omhändertagande av avfall. 
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 Injektioner och infusioner 

 
Följande ska beaktas vid iordningställande av injektioner och infusioner: 

Informationsruta 13 
 
På grund av risk för överföring av blodburen smitta ska flerdosampull/flaska användas restriktivt. Om 
en flerdosampull använts patientnära får denna inte användas till ytterligare patient utan måste 
kasseras. Kvarsittande kanyler ska inte förekomma. Använd spruta får inte återfyllas, detta gäller 
även sprutor till infusionspumpar. Observera att olika hållbarhets- och användningstider 
förekommer. Hänvisning till kap. 5.3. 
När flerdosampull/flaska används gäller följande: 

Informationsruta 14 

 

 Arbetsytan torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid före tillredning.  

 Membran på injektionsflaskor/infusionspåsar desinfekteras med alkohol före 
punktion/brytning. 

 Syna infusions- och injektionsvätskor före arbetets början och granska även de färdiga 
lösningarna. 

 Tillsatserna ska göras omedelbart före användningen och innehållet måste blandas efter 
varje tillsats. 

 Vid uppdragning från brytampull av glas bör kanyl med filter användas. 
 

 

Icke patientbunden flerdosampull/flaska ska 

 förvaras i läkemedelsrummet/ låst läkemedelsvagn 

 märkas med öppningsdatum, klockslag och signum vid första punktion 

 dras upp med ny spruta vid varje uppdragningstillfälle. 
 

Patientbunden flerdosampull/flaska ska 

 i första hand förvaras i patientlåda i läkemedelsvagn 

 märkas med patient-ID, öppningsdatum, klockslag och signum vid första punktion 

 dras upp med ny spruta vid varje uppdragningstillfälle. 
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 Perorala läkemedel 

5.2.2.1 Tabletter och kapslar 

Följande ska beaktas vid iordningställande av tabletter och kapslar: 

Informationsruta 15 
 

Vissa tabletter och kapslar måste sväljas hela.  Uppgifter om vilka tabletter/kapslar som måste sväljas 

hela finns huvudsakligen i FASS under delbarhetsinformation samt i appen Stöd vid 

läkemedelshantering. Om en tablett är lämplig att krossa, sker detta med hjälp av tablettkross. Vid all 

krossning av läkemedel måste allergirisken beaktas – dels genom att det dammar, dels genom att 

läkemedel kan bli kvar till nästa patient.  

Läs mer: 
Stöd vid läkemedelshantering  

 

5.2.2.2 Flytande läkemedel 

Flytande läkemedel mäts upp med hjälp av medicinbägare eller pipett. Ges flytande läkemedel 

peroralt med hjälp av spruta och eventuell sond, ska en oral eller enteral spruta användas. Adaptor 

med kork appliceras på flaskan. 

 Läkemedel via sond 

För att undvika förväxlingar när läkemedel ges via sond ska endast sprutor för enteral nutrition 
användas. Dessa sprutor kan inte kopplas till venösa infarter, artärkateter eller epiduralkateter och 
har dessutom en avvikande färg (lila). 
Identifiera läkemedel som kan sättas ut, läkemedelssubstanser och läkemedelsformer som kan 
administreras enteralt, och läkemedel där alternativ administreringsväg kan nyttjas.  
Flytande orala beredningar, lösliga tabletter och vanliga tabletter som får finfördelas och är lätta att 
lösa upp/slamma upp i vatten är de läkemedelsformer som rekommenderas i första hand vid enteral 
administrering. Observera att vissa tabletter inte får krossas för att ges via sond. Om enteral 
administrering är vanligt förekommande i verksamheten rekommenderas att specificera hanteringen 
för varje ingående läkemedel i bassortimentet i den lokala instruktionen. 
 
Läs mer: 
Regional riktlinje för standardiserad märkning av in- och utfarter 
Läkemedelsverkets kunskapsstöd enteral läkemedelsadministrering 
Vårdhandboken (Se nutrition, enteral läkemedelstillförsel) 
Bilaga 15/16 Mall för lokal instruktion 

 Arbetsytan torkas med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid före tillredning.  

 En medicinbägare märkt med patientidentitet ska användas vid iordningställandet. 

 Läkemedel i flaska eller burk iordningställs alltid med något hjälpmedel (sked, pincett, 
extra medicinbägare eller förpackningslocket). 

 Tablettdelare används för att få en god doseringsnoggrannhet, när del av tablett 
ordinerats. 

 Lös tablett, hel eller delad, får inte återföras till originalförpackning efter uttag. 

 Tablettdelare och tablettkross torkas ur med vatten/ytdesinfektionsmedel efter varje 

användning. 
 Bänken där delning/krossning utförts ska också torkas av. 

 
 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/stod-vid-lakemedelshantering/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/patientsakerhet/markning-infarter-och-utfarter/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/patientsakerhet/markning-infarter-och-utfarter/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/enteral-lakemedelsadministrering-kunskapsstod
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/enteral-lakemedelsadministrering-kunskapsstod
http://www.vardhandboken.se/
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 Patientindividuellt packade doser (PiD) till sjukhusens vårdavdelningar 

PiD är maskinell dosdispensering av läkemedel till patienter som vårdas på sjukhusens avdelningar. 
Läkarens ordination i Melior överförs direkt, utan några manuella mellanled, till produktion hos 
läkemedelsleverantören. Tjänsten avser tabletter och kapslar förpackade till varje patient och 
doseringstillfälle i tydligt märkta dospåsar. Det fabrikat som levereras i dospåsarna är det som är 
ordinerat i Melior, vilket förbättrar spårbarheten. Var uppmärksam på att alla ordinerade perorala 
läkemedel inte kan packas maskinellt. Komplettering med manuellt iordningställande ska då göras. 

Läs mer: 
Patientindividuellt packade doser, PiD  

 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt 

Beredning av parenterala lösningar för cytostatikabehandling bör göras på lokal tillverkningsenhet. I 
de fall beredningar sker på vårdenhet/mottagning ska dessa vara utrustade med säkerhetsbänk och 
övrig nödvändig utrustning för arbetet. Följ lokala skyddsinstruktioner. Observera att många 
monoklonala antikroppar tillhör samma ATC-kod som cytostatika (L01). Efter riskbedömning kan 
dock dessa i många fall hanteras som läkemedel med risk för bestående toxisk effekt (motsvarande 
t.ex. penicillin). 
Vid årlig sortimentsgenomgång identifieras enhetens riskläkemedel och rutiner för hantering anges i 
den lokala instruktionen. Produktspecifika skyddsinformationsblad kan hämtas för de flesta 
läkemedel från FASS. 
I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5 inklusive ändringsföreskrift 2009:6 finns 
föreskrifter om handhavande av cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt. För 
cytostatika finns detaljerad instruktion i Vårdhandboken. 
Beredning av läkemedel som kan ge toxisk effekt: 

Informationsruta 16 

 
Läs mer: Blankett 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5 
Vårdhandboken 
FASS 

 Medicinska gaser 

Medicinska gaser (andningsoxygen, andningsluft, lustgas) är läkemedel och ska ordineras av läkare med angett 
flöde (l/min) och behandlingstid. Sköterskan signerar administrerad gas i likhet med övriga läkemedel. 

 Beredning av t.ex. antibiotika bör ske på en speciellt avskild plats för att undvika 
kontamination vid beredning av andra läkemedel. Ett absorberande underlag används 
för att minska spridning av ev. spill. 

 Arbetsytan torkas av med vatten (avlägsnar spill) och därefter med alkoholbaserat 
ytdesinfektionsmedel med tensid. 

 Skyddsrock ska användas och vara lokalbunden. Arbetsdräkt som kontamineras vid 
beredningen ska bytas direkt. Om det finns risk för stänk i ögonen ska skyddsglasögon 
eller visir användas. 

 Handskar och spike används lämpligen för att skydda personen från direktkontakt med 
läkemedlet. För cytostatika krävs ett slutet system. 
 

 

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/cytostatika-och-andra-lakemedel-med-bestaende-toxisk-effekt-afs-20055-foreskrifter/
https://www.vardhandboken.se/vardhygien-infektioner-och-smittspridning/stadning-och-rengoring/avfall-farligt/cytostatika-cytotoxiska-lakemedel/
https://www.fass.se/LIF/startpage;jsessionid=KoIbpZUiMGwZ25rm-0IsFB5Pnulyf4WfSs7GaOgcm16GiOyjWWyC!-1614600204?userType=0
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 ANVÄNDNINGSTIDER FÖR LÄKEMEDEL 
I SLS (Svensk Läkemedelsstandard) finns information om förvaring, märkning, lagrings- och 
användningstider för läkemedel. I dokumentet finns information om användningstider både för 
läkemedel med krav på sterilitet (t.ex. infusioner, injektioner, ögondroppar) och för läkemedel utan 
krav på sterilitet (t.ex. mixturer, näsdroppar). 
Användningstid för sterila läkemedel som iordningställts på avdelning är 12 timmar i rumstemperatur 
enligt SLS. Detta gäller i de fall inget annat har angetts av tillverkare. 
Rekommendationerna är baserade på mikrobiologiska aspekter eftersom kemisk-fysikaliska 
egenskaper är relaterade till den enskilda produkten. Om kortare hållbarhet för bruten förpackning 
baserat på kemisk- fysikaliska egenskaper hos produkten är angiven, är det denna hållbarhetstid som 
gäller. 
Undantag från ovanstående kan göras i följande fall: 

Informationsruta 17 
 
Vid förlängd hållbarhet för infusionsvätskor med tillsats ska riskanalys gällande förlängd hållbarhet 
göras i samråd med vårdhygienisk och farmaceutisk kompetens. Beslut fattas av 
verksamhetschef/medicinskt ledningsansvarig. 
 
Läs mer: Användningstider för läkemedel, svensk läkemedelsstandard 

 Brytningsdatum 

Brytningsdatum ska antecknas på etiketten på alla krämer och liknande samt flytande läkemedel. På 
injektionsflaskor skrivs datum och klockslag. 

 DOKUMENTATION VID IORDNINGSTÄLLANDE AV LÄKEMEDEL 
I journalen ska följande dokumenteras: 

Informationsruta 18 

I de fall en farmaceut är ansvarig för iordningställande av läkemedel, ska detta dokumenteras i 
framtagen dokumentationsmall. 

Läs mer: 

Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

 Vem som har iordningställt läkemedlet. 

 När läkemedlet har iordningställts. 

 Vem som har utfört en kontroll av ordinationen. 

 Tidpunkten för kontrollen. 

 Batchnummer om det är fråga om ett biologiskt läkemedel så som vaccin, antikroppar etc. 
i de fall där det är tillämpligt. 

 Om läkemedlet har bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel anges namnet på det läkemedel 
som har iordningställts. 
 
 

 

 Infusionsvätskor (t.ex. Glukos, Natriumklorid) utan tillsats – användningstid 24 timmar. 

 TPN påsar med/utan tillsats - användningstid 24 timmar. 
 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/publikationer/svensk-lakemedelsstandard
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
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 ADMINISTRERING OCH ÖVERLÄMNANDE 

 Kontroll vid administrering eller överlämnande av läkemedel 

 Följande kontrolleras mot den dokumenterade ordinationen/generella direktivet: 

Informationsruta 19 

Kontrollen ska dokumenteras, hänvisning till 5.6.  

Vid utdelning av patientindividuellt packade doser (PiD) kontrolleras att patientens identitet (namn 
och personnummer), datum, klockslag samt ordinerade läkemedel, styrka samt antal 
tabletter/kapslar stämmer överens mellan utdelningslistan och texten på dospåsen. 

 Administrering av parenterala läkemedel 

Omedelbart före användningen ska den som administrerar en infusion eller injektion kontrollera att 
förpackningen är oskadad och att lösningens utseende inte avviker från det normala. För att 
säkerställa infusionshastigheten bör den kontrolleras regelbundet under infusionens gång.  
Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontroll, som beskrivits i informationsruta 19, göras 
återkommande och vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en behörig 
hälso- och sjukvårdspersonal till någon annan med samma behörighet. Kontrollen ska dokumenteras. 
Läs mer:   
Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 
Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

 Parallellinfusion 

Endast läkemedel som är kompatibla ska administreras i samma infart. Backventil ska alltid användas. 
Om antalet läkemedel överskrider antalet tillgängliga intravenösa infarter måste det övervägas vilka 
läkemedel som kan ges i samma infart, eller om något läkemedel kan administreras vid annan 
tidpunkt eller via en annan administreringsväg. Parallellinfusion av läkemedel som inte är kompatibla 
eller där information saknas innebär en risk för kateterocklusion, terapisvikt samt embolier och ska 
undvikas. 
Information finns ibland i läkemedlets produktresumé. Man kan också vända sig till klinisk farmaceut 
vid frågor om parallellinfusion av läkemedel.  

 patientens identitet 

 läkemedelsnamn eller aktiv substans 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

 administreringssätt 

 administreringstillfällen 

 rimlighetsbedömning av den ordinerade och den iordningställda dosen. 
 

Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontrollen göras återkommande och vid varje tillfälle 
som ansvaret för administreringen övergår från en behörig hälso- och sjukvårdspersonal till ny 
ansvarig. 
 

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
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 Administrering av läkemedelsinnehållande plåster 

När plåstret appliceras på patienten ska dagens datum och klockslag noteras på plåstret. När plåstret 
avlägsnas ska det journalföras att det är borttaget och vid byte ska det samtidigt journalföras var det 
nya plåstret är placerat.  

Det använda plåstret viks ihop och placeras i burken för kasserade läkemedel. För att en fullgod 
effekt ska uppnås under tiden plåstret sitter på huden krävs det att beredningen är överladdad, dvs. 
innehåller mer läkemedel än vad som tas upp av patienten. Läkemedelsverkets rekommendation är 
att beredningar med betydande läkemedelsrest ska hanteras som läkemedelsavfall, vilket innebär att 
de ska lämnas för destruktion. För kassation av plåster innehållande narkotika, hänvisning till 7.6.3 

 Överlämnande av perorala läkemedel  

Doseringstillfällena ska i de flesta fall fördelas så jämnt som möjligt över dygnet.  
Det är särskilt viktigt när det gäller antibiotikabehandlingar. 
Följande tider rekommenderas för intag av perorala läkemedel:  

Informationsruta 20 
 
Tabletter, kapslar och pulver ska intas med riklig mängd vätska. Intag av läkemedel i liggande 
ställning bör undvikas. Vissa läkemedel kan ge skador i matstrupen om de fastnar där. Patienter med 
sväljsvårigheter bör få sina läkemedel i andra beredningsformer, t.ex. lösning, suppositorium.  
 
Läs mer:   
Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 
Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

 Överlämnande – dialog med patient/ närstående 

Vid överlämnande ska patienten få information om det sätt på vilket läkemedlet ska intas (t.ex. 
under tungan, till/mellan måltider, sväljes hela). Den som överlämnar läkemedlet ska göra sig 
underrättad om både positiva och negativa effekter av läkemedlet samt om det föreligger några 
problem i samband med intaget. Hänvisning till 5.6 gällande dokumentation av överlämnande. 

 Användande av patientens egna läkemedel i slutenvården 

Patientens egna läkemedel kan användas i slutenvård under förutsättning att detta sker i 
överenskommelse mellan behandlande läkare och patient. Användandet av patientens egna 
läkemedel får inte äventyra patientsäkerheten. Användning av patientens medhavda läkemedel kan 
ske under följande förutsättningar: 

 Om det är ovanliga läkemedel t.ex. licensläkemedel. 

 Personbunden läkemedelsförpackning t.ex. inhalationsläkemedel, insulinpennor, p-piller och 
ögondroppar. 

 Patientens egna dosförpackade läkemedel om förpackningen är obruten och hela innehållet 
administreras. 

 

1 gång dagligen = klockan 8  
2 gånger dagligen = klockan 8 och 20  
3 gånger dagligen = klockan 8, 14 och 20  
I många fall krävs andra doseringstider.  
Läkemedel som ska doseras jämnt över dygnet: 
Använd d-metoden för att fördela doseringen jämt över dygnet, t.ex.  
1d3 = 00 – 08 - 16  
1d6 = 02-06-10-14-18-22 
 

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
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Informationsruta 21 
 
Medhavda läkemedel som inte ska användas under vårdtiden ska i första hand tas tillbaka till 
hemmet av närstående eller ombud, alternativt förvaras inlåsta i läkemedelsvagn eller 
läkemedelsrum. Förvaring ska ske avskilt från övriga läkemedel i läkemedelsrummet. 

 Patientmedverkan 

5.5.8.1 Egenvård inom slutenvården, ”Sköter själv” 

Enligt patientlagen (2014:821) ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. En patients medverkan, genom att han eller hon själv utför 

vissa vård- eller behandlingsåtgärder, ska utgå från patientens önskemål och individuella 

förutsättningar. Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och 

genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt 

inte hindrar detta. 

Vid inskrivning av en patient i slutenvård ska hälso- och sjukvårdspersonal bedöma om en patient har 
möjlighet att själv fortsätta att ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling. Bedömningen 
ska göras återkommande under vårdtiden då patientens tillstånd eller behandling kan komma att 
ändras.  
Om patienten sköter sina läkemedel själv, ska detta dokumenteras i läkemedelslistan som ”sköter 
själv” (SS) och visas i läkemedelslistan med symbolen för detta. Läkemedel som patienten sköter själv 
behöver inte signeras i läkemedelslistan. Det är mycket viktigt med tydlig kommunikation med 
patienten vid eventuella ordinationsförändringar så att läkemedelsanvändningen blir korrekt. Det är 
viktigt att det finns ett låsbart skåp där patientens läkemedel förvaras. Nyckel eller kod ges till 
patienten. 

5.5.8.2 Egenvård inom öppenvården 

Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt de definitioner som finns i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), utan en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt 
att en patient själv kan utföra. Om patienten behöver praktisk hjälp för att utföra egenvården, ska 
den behandlande legitimerade yrkesutövaren samråda med de som kan hjälpa patienten. Det kan 
vara närstående, ansvarig inom socialtjänsten eller ansvarig befattningshavare hos en annan aktör, 
exempelvis kommunal hälso- och sjukvårdspersonal, HVB-hem eller andra särskilda boenden. 
Egenvårdsbedömningen ska dokumenteras och kontinuerligt följas upp och utvärderas av den hälso- 
och sjukvårdspersonal som gjort bedömningen. Läs mer i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) 
om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Skulle egenvård efter 
bedömning inte anses vara lämpligt gäller som i övrig läkemedelshantering Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

 
Läs mer: Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 
Patientlag (2014:821) 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6)  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) 

 Trygghetsdos 

I vissa verksamheter avgör sjuksköterskan om behov finns för patient att själv ha tillgång till 
ordinerad "vidbehovsdos". Detta kan t.ex. handla om palliativ vård och smärtbehandling. Patienten 
ska vara välinformerad om läkemedlet. Läkemedlet ska märkas med patient-id och läkemedlets 
namn och styrka.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20096-om-bedomningen-av-om-en-halso--och-sjukvardsatgard-kan-utforas-som-egenvard/
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/hslffs-2017-37


Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, version 1.4  

 

10 
 

Läkemedel som inte använts ska kasseras. Avstämning med patient görs vid varje 
läkemedelsutdelning. Dokumentation av iordningställande och överlämnande av trygghetsdos ska 
göras i läkemedelsmodulen. 

 Jourdos 

Jourdos kan även benämnas Hemgångsdos eller Permissionsdos.  
Läkemedel kan behöva skickas med patienten från sjukvården för att undvika avbrott eller 
fördröjning av läkemedelsbehandlingen. Detta kan vara nödvändigt till dess att patienten kan få 
läkemedlet expedierat på apotek eller att dospåsar finns tillgängliga. Läkemedel får inte överlämnas i 
större mängd än vad som är nödvändigt. Om läkemedel (som ej är avsett att intas omedelbart) 
överlämnas till patienten, ska det ske i läkemedelspåse eller annan lämplig förpackning.  
Förpackning för jourdos förses med 

Informationsruta 22 

Läs mer:  

Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

 DOKUMENTATION VID ADMINISTRERING ELLER ÖVERLÄMNANDE AV LÄKEMEDEL 

 Dokumentationskrav 

I journalen ska följande dokumenteras: 

Informationsruta 23 

 Vem som har administrerat eller överlämnat läkemedlet. 

 När läkemedlet administrerats eller överlämnats. 

 Vem som har utfört en kontroll av ordinationen, se inforuta 14. 

 Tidpunkten för kontrollen. 

 Batchnummer, om det är fråga om ett läkemedel för vaccination eller ett biologiskt 
läkemedel i de fall där det är tillämpligt. 

 Om läkemedlet har bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel ska även namnet på det 
läkemedel som har administrerats eller överlämnats dokumenteras. 

 I de fall en patient inte kan inta/ges en ordinerad läkemedelsdos ska detta 

dokumenteras i ordinationshandlingen.  
 Om läkemedlet är iordningställt av annan än den som administrerar läkemedlet ska 

detta dokumenteras. 
 Hemgångsdos som lämnas ut till patient ska också dokumenteras i 

läkemedelsmodulen.  

 
 
 

 

 

 patientens namn 

 födelsedata  

 läkemedlets namn och styrka 

 datum för överlämnandet 

 anvisningar om läkemedlets användning 

 den ordinerandes namn 

 signum av den som iordningställt förpackningen. 

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
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Läs mer:  
Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 
Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

 Läkemedel som får bytas ut 

En gemensam utbyteslista fastställs i Region Skåne för läkemedel som beställs på rekvisition. En 

kompletterande sortimentsstyrningslista används som stöd för läkemedelsleverantören ApoEx för 

lämplig lagerhållning, vid respektive vårdenhets revidering av bassortiment och beställning av icke-

bassortiment. 

Utbyteslistan (inklusive analoga listan) och sortimentsstyrningslistan styr sortimentet mot avtalade 

och rekommenderade läkemedel i Region Skåne, se länk. 

Framtagande av överenskommet sortiment i basförråden på vårdenheterna syftar till att uppnå hög 

tillgänglighet av läkemedel, låg lagerkostnad, minimal kassation. Överenskommet sortiment utgör ett 

reducerat sortiment avseende förpackningsstorlekar och synonymer (likvärdiga läkemedel).  

Vid rekvirering av läkemedel på utbyteslistan och sortimentsstyrningslistan ska i första hand 

läkemedel i kolumnen "Hänvisning TILL" beställas. 

Logistikcentrum ApoEx byter, förutom enligt utbyteslistan, alltid till övriga utbytbara avtalade 

läkemedel. Apoex byter även till hänvisade preparat enligt sortimentsstyrningslistan. Om beställaren 

absolut vill ha ett annat preparat än det hänvisade anges FÅR EJ BYTAS i fältet ”Instruktion till 

leverantör” på den aktuella varuraden. 

Ordinatören ska i största möjligaste mån ordinera läkemedel som är rekommenderade och avtalade i 
Region Skåne. Om en situation uppstår där ordinatören valt ett läkemedel som inte är tillgängligt i 
enhetens bassortiment, eller att logistikcentrum tillhandahållit ett annat likvärdigt läkemedel än det 
beställda, 

 får sjuksköterskan byta till det likvärdiga läkemedlet enligt utbyteslistan (obs ej analoglistan). 

 får sjuksköterskan byta till ett likvärdigt läkemedel inom respektive utbytbarhetsgrupp via 
FASS.se utan kontakt med ordinerande läkare. 

 Observera. Sjuksköterskan får inte byta ut genom att använda sig av Aktiv substans eller 
ATC-koden. 

 
Se bifogat exempel, Fass.se: 
 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727


Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, version 1.4  

 

12 
 

 
 

 Vid osäkerhet om utbyte får genomföras ska ordinatören kontaktas.  

 Sjuksköterskan antecknar preparatbytet i sin journalhandling (utdelningslistan i 
Melior/motsvarande) samt tillser att ordinationen snarast ändras av läkare till aktuell 
synonym.  

 För läkemedel som förskrivs på recept gäller att apoteken har skyldighet att byta läkemedel (i 
utbytbarhetsgrupper) till likvärdigt läkemedel enligt TLV:s (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket) prissättning. 

 
Läs mer: Regional läkemedelsinformation (Utbyteslistan se Övriga riktlinjer och direktiv) 

 Batchnummer  

Läkemedelsverket kräver att batchnummer alltid ska anges vid rapportering av biverkningar 
gällande biologiska läkemedel och substanser. Detta är viktigt för spårbarheten och därför ska detta 
dokumenteras i journal när denna typ av läkemedel administreras eller överlämnas.  
Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur 
material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad). 
Biologiska läkemedel kan vara vacciner, blodprodukter/plasmaderiverade läkemedel (t ex albumin, 
immunoglobuliner, koagulationsfaktorer), antiserum (mot olika typer av gift, t ex ormgift), 
antikroppar, enzymer, interferoner, peptidhormoner, peptider, vissa komplexa polysackarider (t ex 
hepariner) och avancerade terapier (genterapi, somatisk cellterapi eller vävnadsteknisk produkt). 
I söktjänsten Läkemedelsfakta på Läkemedelsverkets hemsida finns information om alla enskilda 
läkemedel. Här finns även bipacksedlar och produktresuméer och möjlighet att se om en produkt 
eller substans räknas som ett biologiskt läkemedel och därmed behöver journalföras gällande 
batchnummer.  

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/
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Batchnummer ska dokumenteras för minst följande läkemedelsgrupper: 

Informationsruta 24 

 
Detta gäller tills de tekniska förutsättningarna i journalsystemen är utvecklade för att kunna 
dokumentera batchnummer för alla biologiska läkemedel. 
De verksamheter som hanterar denna typ av läkemedel frekvent i sin verksamhet, ska ha en rutin för 
dokumentation av batchnummer i den lokala instruktionen.  
 
Läs mer: Läkemedelsverkets läkemedelsfakta 
Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 

 Läkemedelsbiverkningar 

Det är viktigt att all personal som har patientkontakt är observant på läkemedelsbiverkningar och 
rapporterar gjorda iakttagelser. Observerad eller av patient meddelad läkemedelsbiverkning noteras 
i journalen samt meddelas läkaren.  
 
Alla misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket, även om allvarliga, tidigare icke 
kända biverkningar och biverkningar av nya läkemedel ska prioriteras. Även misstänkta biverkningar 
som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras. Utebliven effekt samt förgiftningar med 
och missbruk av nya läkemedel räknas som biverkningar enligt EU:s rapporteringskrav. Biverkningar 
av natur-/växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel (VUM) följer samma krav och 
regelverk. 
Vid rapportering av biologiska läkemedel t.ex. vacciner, interferoner, peptider och monoklonala 
antikroppar är det viktigt att batchnummer anges.  

 Utökad övervakning  

Idag finns en markering (▼) i FASS, på läkemedlets bipacksedel samt i journalsystemen som innebär 
att detta läkemedel är föremål för utökad övervakning i hela EU. Utökad övervakning gäller bl.a. för 
läkemedel med en ny aktiv substans eller biologiska läkemedel (t.ex. vaccin eller läkemedel som är 
framställt ur plasma). Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal uppmuntras särskilt att rapportera 
alla misstänkta biverkningar av läkemedel som har den svarta triangeln, så att ny information snabbt 
kan utvärderas. 
 
Läs mer:   
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel 
Läkemedelsverket, biverkningsrapportering 
Läkemedelsverket frågor och svar om biverkningar och biverkningsrapportering 
Läkemedelsinformationscentral Region Skåne 

Läkemedelsverket, Utökad övervakning 
Läkemedelsförsäkringen 

 Överkänslighet  

Läkare och i förekommande fall sjuksköterska ska alltid, innan behandling med läkemedel ges eller 
undersökning påbörjas, ta reda på om patienten tidigare haft symtom på överkänslighet. 
Dokumentation om överkänslighet ska göras på avsedd plats i journalsystemet. 

 vaccin 

 blodprodukter/plasmaderiverade läkemedel 

 antiserum 

 monoklonala antikroppar 

 TNF-alfahämmare. 
 

https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsfakta
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2012-14
https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel#hmainbody1
https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel#hmainbody1
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsinformationsentral/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel/varfor-rapportera-lakemedel#hmainbody1
http://www.lakemedelsforsakringen.se/
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Överkänslighetsreaktioner som anafylaktisk chock, astma eller allvarliga hudreaktioner vid 
behandling med läkemedel ska alltid anmälas som biverkningsrapport till Läkemedelsverket.  
Läs mer:  
Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 
Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  
Registrering av läkemedelsöverkänslighet i journal  

 
  

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552

