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 REKVISITION, KONTROLL OCH FÖRVARING AV LÄKEMEDEL 

 REKVIRERING AV LÄKEMEDEL 

ApoEx AB ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukvården i Region Skåne. Det omfattar 
tillhandahållande av läkemedel i hela förpackningar, beredning av cytostatika, sterila beredningar, 
patientindividuellt packade doser (PiD) samt hantering av kliniska prövningar. Dessutom 
tillhandahåller företaget tjänsterna läkemedelsservice (LMS) och vätskevagnsservice (VVS). 

Endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal godkända av verksamhetschef är behöriga att 
rekvirera läkemedel. Observera att den som rekvirerar läkemedel inte samtidigt bör vara 
kontrollansvarig för narkotikahanteringen. 

 Offentlig vård 

Raindance Marknadsplats är Region Skånes e-handelssystem för beställning av läkemedel i hel 
förpackning. Via denna beställningsportal kan Region Skånes verksamheter beställa läkemedel och 
varor från Region Skånes leverantör av läkemedel (ApoEx AB) samt Region Skånes 
centrallagerleverantör (OneMed). För vacciner finns särskilda beställningsrutiner, se länk nedan. 
Verksamhetschef/enhetschef anger behörigheter för beställare, beslutsattestant och inleverans via 
beställningsformulär för Raindance Marknadsplats.  
Ansökan om behörighet att beställa läkemedel och starta upp nytt läkemedelsförråd görs i 
Serviceportalen. Observera att för primärvård ska alla läkemedel som administreras i verksamheten 
beställas på rekvisition och alltså inte skrivas på recept (t.ex. osteoporos- och järnpreparat) då 
upphandlingsrabatter finns.  
 
Läs mer: 
Bilaga 6 Uppdrag rekvirering av läkemedel 
Samarbetsmanual Region Skåne-ApoEx  
Beställa läkemedel, Raindance marknadsplats 
Beställa vaccin  
Avtalade läkemedel i Region Skåne 
Läkemedelsrådets rekommendationer 
Information och stöd för läkemedelsbeställare  

 Externa vårdgivare 

För vårdleverantörer som har avtal med Region Skåne finns det möjlighet att köpa läkemedel via 
ApoEx till Region Skånes avtalade priser. Läkemedelsbeställningar görs då via ApoEx 
beställningssystem CARE. 
För att skapa en ny behörighet för beställning av läkemedel i CARE eller vid ändring av befintliga, 
beställande enheter och/eller behöriga beställare, används ApoEx formulär Blankett för avropsavtal 
inom Region Skåne. 
 
Läs mer:  
Beställa läkemedel, CARE (se Praktisk hantering) 
Samarbetsmanual Region Skåne-ApoEx  
Beställa vaccin 
Avtalade läkemedel i Region Skåne 

 

https://intra.skane.se/Globala-sidor/System--Program1/Serviceportalen---administrativa-tjanster/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#15151
https://intra.skane.se/system-och-program/raindance-marknadsplats/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-vaccin/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/avtal-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#15151
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#15151
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-vaccin/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/avtal-lakemedel/
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 Reservrutin 

Vid IT- avbrott som hindrar åtkomst till beställningssystemen, ska reservrutin användas. Då används 
blanketten ”Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition”.  
 
Läs mer: Blanketter för beställning (se Praktisk hantering- Blanketter) 

 

 

 Extempore-läkemedel 

Cytostatika, övrig steril och icke-steril extempore beställs via:  

 Cytodos  

 CytoBase  

 fax till tillverkningsenhet. 
 

Vid beställning via fax används beställningsblanketter som finns tillgängliga på VGI. Vid faxbeställning 
ska beredningens komposition, användningsområde, dosering och namn på ordinerande läkare 
anges. Ytterligare uppgifter kan behövas beroende på beredningsform och indikation. 
 
För lagerberedningar och frekventa extemporeläkemedel har produktmonografier utarbetats 
tillsammans med specialister. För läkemedel med beviljad rikslicens finns även produktresuméer som 
godkänts av Läkemedelsverket. Dessa beredningar ska vanligen beställas via Marknadsplatsen. Om 
varan saknas kontaktas ApoEx.  

Läs mer:  
Blanketter för beställning (se Praktisk hantering- Blanketter) 
Produktresuméer, produktmonografier, preparatförteckningar, aktuell produktinformation samt information 
om tillgängliga doseringshjälpmedel se 
APL 
Unimedic 

 Rekvisition och lån mellan avdelningar 

Vid lån av läkemedel mellan avdelningar bör endos, blister eller annan originalförpackning lämnas ut. 
Om detta inte går läggs tabletter/kapslar i en läkemedelspåse. 
Utlånande sjuksköterska ansvarar för iordningställande och fyller i läkemedlets namn och styrka, 
utgångsdatum samt datum och signum på läkemedelspåsen samt överlämnar läkemedlen. Observera 
att särskilda regler gäller för narkotika, hänvisning till 7.6. 
Läs mer: 
Stöd vid läkemedelshantering  

 Restnoteringsinformation  

Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en period inte går att beställa från tillverkaren, det vill 
säga när innehavaren av godkännande för försäljning av läkemedlet inte kan leverera det. Alternativt 
föreligger en fördröjning i grossist-/leverantörsledet. 
Det kan finnas flera olika anledningar till att ett företag tillfälligt inte kan leverera ett läkemedel, till 
exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir 
oväntat hög. Restnoteringsinformation kommuniceras kontinuerligt på intranätet och Vårdgivare 
Skåne. 
 
Läs mer: 
Restnoteringar, Region Skåne (se Praktisk hantering) 
Läkemedelsverkets lista över aktuella restnoteringar 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
http://www.apl.se/
http://www.unimedic.se/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/stod-vid-lakemedelshantering/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restnoteringar


Regional rutin för ordination och läkemedelshantering, version 1.4  

 

3 
 

 Rekvisition av licensläkemedel 

Förskrivande läkare måste registrera en licensmotivering via Läkemedelsverkets licenssystem KLAS.  
Apoteket gör därefter licensansökan. Handläggningstiden är normalt inom 7 arbetsdagar. Om 
ärendet är medicinskt brådskande markeras detta i licensmotiveringen.  
Licensmotiveringen ska riktas till ApoEx Malmö som apotek om läkemedlet ska rekvireras till 
verksamheten. 
När licensen är beviljad registrerar ApoEx detta, varpå beställning är möjlig. Vissa licensläkemedel 
måste anskaffas internationellt, denna process kan ta någon till några veckor.   
Om beställande enheter skickar beställning på licensläkemedel men saknar licens kommer denna 
orderrad avslås, det vill säga plockas bort från ordern. ApoEx återkopplar detta till beställaren.  
Kontakta ApoEx via e-post på licenser@apoex.se om det inte går att finna en licensvara i 
beställningssystemet Raindance Marknadsplats/CARE.  

Läs mer: 
Om licensläkemedel. hänvisning till 4.4 
Licensansökan i KLAS, praktisk hantering  
Läkemedelsverkets föreskrifter om licens (Hslf-FS 2018:25)  

 Rekvisition av medicinska gaser 

Varje rekvirering av medicinsk gas på flaska ska göras skriftligt (elektroniskt eller manuellt). Muntlig 
beställning, exempelvis beställning direkt ifrån gasförråd, bör enbart tillämpas som nöd-/akutrutin. 
Rekvirering av medicinsk gas får bara utföras av behörig person. Abonnemang kan tillämpas, 
förutsatt att rutinen för detta är skriftligen godkänd av verksamhetschef (eller av denne utsedd 
person) och levererande enhet. 

Följande uppgifter ska dokumenteras vid rekvirering av gas: 

Informationsruta 27 

Läs mer:  
Regional rutin för beställning av medicinsk gas på flaska  
Bilaga 5 Uppdrag och funktionsbeskrivning gasansvarig  
Bilaga 6 Uppdrag rekvirering av läkemedel 
Förvaring av medicinska gaser, hänvisning till 7.4.3 

 Läkemedel för klinisk prövning 

I Region Skåne finns ett kompetenscenter för kliniska prövningar; Forum Söder, med ansvar att 
stödja forskare i södra sjukvårdsregionen. Innovation Skåne AB är Region Skånes juridiska ombud vid 
kontraktsskrivning mellan Region Skåne och företagssponsor. Om läkemedelshanteringen för den 
kliniska prövningen ska hanteras via Region Skånes avtalade läkemedelsleverantör ApoEx, ska särskilt 
avtal upprättas för varje enskild prövning mellan sponsor och avtalad läkemedelsleverantör inom 
kliniska prövningar. 
 
Läs mer: 
Forum Söder 
Beställa läkemedel (se tillverkning och beredning) 

 Beställarens namn, tillhörighet, RS-Id samt mottagande enhet i klartext. 

 Gas-sort, typ av flaska (exv. Viproxal), volym/storlek samt antal. 

 Ändamål om detta inte är självklart (medicinsk eller teknisk gas). 

 Överenskommen leveranstid. 
 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216
https://www.lakemedelsverket.se/sv/lagar-och-regler/foreskrifter/2018-25#hmainbody1
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216
http://sodrasjukvardsregionen.se/kliniskastudier/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
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 Antidoter 

Vid överdosering av vissa läkemedel kan, förutom vanliga åtgärder vid förgiftningar, specifika 
antidoter sättas in.  
Behandlingsanvisningar finns på Giftinformationscentralens hemsida, där finns även ett 
antidotregister över sjukhusens lagerhållning av antidoter. 
Giftinformationscentralen bör kontaktas vid minsta tveksamhet.  

Informationsruta 28 

 
Läs mer:  
Giftinformationscentralen 
Sök substans och åtgärd 

 MOTTAGNING AV LÄKEMEDELSBESTÄLLNING 

 Leverans 

Uttransport av läkemedel till samtliga Region Skånes vårdenheter och externa vårdgivare sker enligt 
befintliga avtal. Transportboxarna innehåller läkemedel eller läkemedelsnära varor som kan vara 
stöldbegärliga, temperaturkänsliga och/eller mycket dyrbara. Därför får transportboxar aldrig lämnas 
okvitterade eller i allmänna utrymmen.  

 Kontroll av leverans 

Läkemedelsleveransen ska överlämnas till behörig person, som ska kvittera leveransen. Läkemedlen 
ska om möjligt packas upp genast (särskilt om kylvaror har rekvirerats) och placeras i 
läkemedelsförrådet. Följesedeln följer med varorna och kontrollen sker lämpligen mot denna.  
Vid uppackning gäller följande:  

Kontrollera att 

 plomberingen är obruten 

 läkemedlen överensstämmer med gjord rekvisition 

 eventuella ändringar så som delleveranser eller restsituationer. 

Tillse att 

 den person som packar upp leveransen eller delar av leveransen, daterar och 
signerar åtgärden på följesedeln 

 alla följesedlar sparas för inleverans i Marknadsplatsen så att faktureringen av 

beställningen blir korrekt 

 inleverans görs snarast av behörig läkemedelsbeställare 

 följesedlar för all narkotika (även e-handel), tillverkning- och beredning samt PiD 

arkiveras i 2 år  

 följesedlar för normalbeställningar via e-handel hanteras enligt ”Rutin för 

mottagningskontroll för inleverans” 

 eventuella anmärkningar görs omgående eller senast vardagen därpå till 

läkemedelsleverantören för rättelse 

 tomma läkemedelsboxar så fort som möjligt returneras till läkemedelsleverantören. 

 Akut, ring via 112, begär giftinformation. 

 I mindre akuta fall 010-4566700. 
 

https://giftinformation.se/
https://giftinformation.se/lakare
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Informationsruta 29 

Läs mer:  

Rutin för mottagningskontroll vid inleverans  

Bilaga 15/16 Stödmall för lokal instruktion 

 RETURER  
Observera! Alla boxar som skickas för returer av olika slag, ska vara märkta med returetikett.  

För mer information och detaljer, se Region Skånes och ApoEx Samarbetsmanual (se Praktisk 

hantering). 

 Returgodkännande  

Returgodkännande ska finnas för alla returer förutom för destruktion. Kontakt med ApoEx ska alltid 
tas innan retur av kuranta, oöppnade förpackningar görs, maila order.skane@apoex.se. Returetikett 
och plomber finns att beställa i Raindance Marknadsplats/CARE.  
Returer gäller förutom för felexpedierade varor och volymer även orimliga beställningar som inte 
stoppats i orderhanteringen. Kyl- och frysvaror samt narkotikaklassade läkemedel får inte returneras.  

 Kreditering  

I vissa fall kan kuranta varor returneras för kreditering. Retur sker omgående och ska vara ApoEx 
tillhanda inom 5 vardagar i plomberad läkemedelsbox. Temperaturlogg som visar att varan har 
förvarats i rumstemperatur (+15- +25°C) ska bifogas. Varan ska vara oöppnad och av bibehållen 
kvalitet.  

 Reklamationer  

Fel på läkemedel ska reklameras. För att göra en reklamation måste blanketten “Reklamation” fyllas 
i. Kontakta ApoEx för att komma överens om en ny leverans. Skicka varan tillsammans med 
blanketten till ApoEx i en plomberad läkemedelsbox. Läkemedelsboxen ska ha en returetikett på 
utsidan. 

 Indragningar  

En indragning innebär att ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Detta sker om ett läkemedel 
bedöms kunna skada eller skapa obehag för användaren. En indragning kan gälla specifika batcher 
eller hela produktionen.  
Indragningens allvarlighetsgrad avseende hälsorisk klassificeras i tre klasser: 

Informationsruta 30 

 Läkemedel för destruktion  

Läkemedel med utgången hållbarhet, eller som av annan anledning ska kasseras, packas i kraftiga 
genomskinliga plastpåsar och returneras till ApoEx i plomberad läkemedelsbox. Ifylld blankett 
“Läkemedel för destruktion” skickas med i boxen. För avfallshantering av läkemedel, se regional 
handbok. 
 

Klass I: Användning kan vara livshotande eller ge allvarlig skada.  
ApoEx kommunicerar i första hand via telefon till de enheter som köpt varan. 
Klass II: Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande. ApoEx 
kommunicerar med berörda enheter. 
Klass III: Användning medför ingen påtaglig hälsorisk. Produkten dras in av annan orsak. ApoEx 
kommunicerar med berörda enheter. 

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#15151
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#15151
mailto:order.skane@apoex.se
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Läs mer:  
Region Skånes och ApoEx Samarbetsmanual  

Blanketter för retur, reklamation och destruktion (se Praktisk hantering- Blanketter) 

Avfallshandbok för sjukhusområdena inom Region Skåne  

 FÖRVARING AV LÄKEMEDEL 
Läkemedel ska förvaras 

 Informationsruta 31  

 Läkemedelsförråd 

För att tillmötesgå kraven på en god hygien och arbetsmiljö ska ett speciellt läkemedelsförråd finnas. 
Läkemedelsförrådet ska endast användas för förvaring av läkemedel inklusive tillbehör samt för 
iordningställande av läkemedel.  
Kraven på läkemedelsförrådets funktion och utrymme varierar beroende på enhetens inriktning och 
rutiner för förvaring och iordningställande av läkemedel. God belysning och ostörd miljö är viktigt ur 
säkerhetssynpunkt. Tillträde till läkemedelsförråd har endast sjuksköterska/annan behörig personal i 
tjänst. Vid städning, reparationer eller underhållsarbete skall läkemedelsförrådet kontrolleras av 
sjuksköterska/ annan ansvarig person. Personer som ges tillträde till läkemedelsrummet ska kunna 
uppvisa giltig id-handling och får inte vistas där utan närvaro av behörig person.  
 
Åtgärder ska vidtas så att daglig städning genomförs. Detta är viktigt ur hygien- och 
patientsäkerhetssynpunkt. Läkemedelsboxen och annat ovidkommande får inte placeras på 
arbetsbänkar eller där tillredning av sterila läkemedel utförs.  
Av säkerhetsskäl ska aldrig personliga ägodelar så som klädesplagg, väskor etc. förvaras i 
läkemedelsförrådet. Medel för tekniskt bruk (dvs. rengöringsmedel, desinfektionslösningar för 
lokaler och tillbehör samt reagenser) får inte heller förvaras i läkemedelsförråd, utan ska förvaras i 
annat låst utrymme. Undantag är de medel som krävs för avtorkning av läkemedelsrummets 
beredningsytor.  

7.4.1.1 Läkemedelsförråd på sjukhus 

Läkemedel lagerhålls på avdelning/enhet i läkemedelsförråd och detta kan ske enligt följande 
alternativ: 

 Läkemedelsrum 

I detta finns t.ex. öppna hyllor, kylskåp, låst skåp för narkotika samt plats för 
vätskevagn/infusionsvätskor, sprutor och kanyler och andra hjälpmedel för iordningställande av 
patientdos. Fördelar med detta är 

- att förvaring kan ske på öppna hyllor med god överskådlighet 
- att arbetet kan utföras ostört 
- att endast en nyckel/kort behövs för hela förrådet. 

 

 Läkemedelsskåp/Läkemedelskylskåp 
Dessa skåp kan vid behov kompletteras med låsbart förvaringsutrymme för vätskor (infusionsvätskor, 
spolvätskor, lösningar för huddesinfektion). 
 

 oåtkomliga för obehöriga 

 enligt tillverkarens anvisningar 

 på ett sådant sätt att deras kvalitet inte försämras 

 i ett särskilt läkemedelsförråd som är anpassat för verksamhetens inriktning och omfattning.  
 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#15151
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://intra.skane.se/sidor/anstallning-och-medarbetarservice/arbetsplatser-fastighet-och-tjanster/avfall-atervinning-kemikalier/
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 Läkemedelsvagn 
Läkemedelsvagnar betraktas som förråd. De ska vara låsta och förvaras säkert när de inte används. 
Lådorna i vagnen är oftast patientbundna. Begränsa om möjligt uttagen från läkemedelsförrådet till 
läkemedelsvagn för att undvika felhantering och förväxlingar. 
Följande gäller för att få flytta tillbaka blister/endos till läkemedelsförrådet: 

 Informationsruta 32 

 
Om verksamheten väljer ett annat arbetssätt för hanteringen av blisterkartor, måste detta tydligt 
beskrivas i den lokala instruktionen och säkerhetsåtgärder vidtas så att felmedicinering undviks.   
Vissa lådor kan disponeras för de vanligaste läkemedlen, som ordineras generellt eller vid behov, och 
för sprutor och andra hjälpmedel mm. När en avdelning stängs ska läkemedelsvagnen förvaras inlåst 
och vid behov tömmas. 
 

 Vätskevagn 
Vätskevagn är en speciell vagn som innehåller infusions- och spolvätskor. Läkemedelsleverantören 
går igenom och kompletterar vagnen efter ett rekvisitionsunderlag som tagits fram med enheten 
som gjorts på avdelningen/enheten. 
Byte av vagn sker enligt överenskommelse med läkemedelsleverantören. Full vagn levereras och den 
tömda vagnen går i retur. 
Systemet innebär att man på avdelningen inte behöver beställa vätskor själv samt slipper 
tomemballage och tunga lyft. Vagnen ska förvaras säkert, t.ex. i läkemedelsrum, där den då ersätter 
en hyllmodul. Varje avdelning ansvarar själv för underhåll och rengöring av vätskevagn. 
  

 Svansförråd/ Serviceförråd 
80 % av de läkemedel som beställs till en avdelning ingår i bassortimentet och används frekvent. 
Resterande 20 % beställs för ett visst ändamål, t.ex. en viss patient. Dessa läkemedel riskerar att inte 
komma till användning på avdelningen inom angiven hållbarhetstid, och därmed kasseras när 
hållbarhetstiden går ut.  
Tanken med ett svansförråd/ serviceförråd är att ta tillvara överblivna läkemedel som inte ingår i 
avdelningens bassortiment, så att övriga avdelningar vid behov kan använda dessa läkemedel istället 
för att rekvirera nya. Detta ger ökad tillgänglighet, ökade miljövinster, minskar kassation och ger 
minskade kostnader för läkemedel. Observera att narkotiska preparat inte får läggas i svansförråd.  
Läs mer: 
Stöd vid läkemedelshantering  

 

7.4.1.2 Läkemedelsförråd i primärvård och kommunal vård 

I primärvård och i kommunal hälso- och sjukvård kan ett läkemedelsförråd vara:  

 Förråd för akut- eller jourläkemedel.  

 Förråd för iordningställande av läkemedel till personer på ett kommunalt boende och/eller 
läkemedel ordinerade enligt generella direktiv för läkemedelsbehandling.  

 Förråd med individuellt förskrivna läkemedel för fler än en person, hänvisning till 7.4.5. 
 

 Blisterkartan ska vara hel, all märkning ska vara kvar. 

 Endos är märkt med alla uppgifter (namn, utgångsdatum, batchnummer). 

 Blisterkartan/endos får aldrig läggas tillbaka i originalförpackning då det är stor risk att den 
läggs i fel förpackning med felmedicineringar som följd. 

 Blisterkarta/endos läggs framför originalförpackningen i läkemedelsförrådet. 

 

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/stod-vid-lakemedelshantering/
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Läs mer:  
Bilaga 12 Blankett för namnteckning och signatur 
Bilaga 11 Anvisningar och protokoll för skötsel av läkemedelsförråd  
Bilaga 13 Blankett för temperaturkontroll 
Bilaga 5a Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet 

 Förvaringsanvisningar för läkemedelsförråd 

 

7.4.2.1 Gruppordning 

Förvaring sker enligt tillverkarens anvisningar. Läkemedlen ska placeras i bokstavsordning eller i ATC-

ordning och lämpligen utifrån nedanstående grupper:  

Informationsruta 33 

 
Läs mer: 
Om ATC-ordning (Anatomiskt, Terapeutiskt, Kemiskt klassificeringssystem) FASS 

 

7.4.2.2 Förväxlingsrisk 

En del läkemedel har likartade namn och förpackningar med snarlikt utseende och det finns då en 

risk för förväxling. Därför är det viktigt att märka upp läkemedlets plats på hyllan. 

Läkemedelsansvarig sjuksköterska och personal från Läkemedelsservice (om tjänsten finns i 

verksamheten) ansvarar för att märkningen av läkemedlens förvaringsplats är tydlig. Det är viktigt att 

regelbundet se över förvaringen av läkemedel i läkemedelsförrådet för att identifiera och minimera 

risker för förväxlingar av läkemedel. 

 Förvaring av medicinska gaser 

Medicinska gaser är läkemedel. Det innebär bland annat att 

Informationsruta 34 

 
Medicinska gaser är fyllda i vita flaskor med färgmarkering på "flaskbröstet" som anger gassort: 
Vit: Andningsoxygen 
Svart/vit: Andningsluft 
Blå: Lustgas 
Grå: Koldioxid 
 
På flaskan finns etiketter där det framgår gassort, fyllningsdatum, och uppgift om sista 
förbrukningsdatum. Flaskor med oläslig etikett ska reklameras och returneras.  
För förvaring och hantering av gasflaskor gäller bland annat följande:  

 Läkemedel för injektion. 

 Övriga läkemedel för invärtes bruk. 

 Läkemedel för utvärtes bruk.  

 Läkemedel som kräver kylskåp/ sval. 
 

 medicinska gaser ska förvaras oåtkomligt för obehöriga och regelbundet kontrolleras 
avseende förvaringssätt och hållbarhet 

 doseringsanordningen på apparaturen måste vara sådan, att gasflödet i liter per minut kan 
avläsas 

 användning alltid måste föregås av en ordination. 
 

 

https://www.fass.se/LIF/atcregister?userType=0
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 Varningsskylt för gasflaskor ska finnas både på dörren till förvaringsutrymmet och på entrén 
till vårdenheten.  

 Förrådet där flaskorna förvaras ska vara välventilerat. 

 Inga absorberande material som exempelvis textilier får förekomma i förrådet.  

 Fett och olja kan självantändas i syrgas under högt tryck och därigenom orsaka explosion och 
brand. Fett eller oljor får därför inte lagras på samma ställe som gasflaskor eller förekomma 
på händer eller apparatur vid hanteringen. 

 Fylld gasflaska får inte utsättas för onormal uppvärmning.  

 Flaskorna ska vara fastkedjade vid vägg eller på speciell kärra. 

 Olika gassorter förvaras åtskilda. 

 Tomma och fyllda flaskor förvaras åtskilda på uppmärkt plats. 

 På varje enhet där lösa gasflaskor används ska det finnas en förteckning över var 
gasflaskorna förvaras.  

 Instruktioner för den praktiska hanteringen av medicinska gaser ska finnas lättillgängliga på 
enheten.  

 Öppen eld får inte förekomma där syrgasbehandling pågår. 

 Särskilda regler gäller för hantering av anestesigaser. 
 

Hanteringen av medicinska gaser ska, liksom läkemedelsförrådet, kvalitetsgranskas. Ansvar för 
enhetens hantering av medicinska gaser ska beskrivas i enhetens lokala instruktioner för 
läkemedelshantering. 

Läs mer:  
Bilaga 5 Uppdrag och funktionsbeskrivning gasansvarig,  
Bilaga 5a Förvaring och kontroll av medicinsk gasflaska på enhet. 
Region Skånes riktlinjer för hantering av medicinska gaser 

Vårdhandboken, rutiner för syrgasbehandling 
Vårdhandboken, Hur länge räcker syrgasen? 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser 
Dokumentation i läkemedelsmodulen gällande medicinsk gas: 
Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

 Temperaturmätning 

I utrymme där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras och dokumenteras regelbundet. En 
rekommendation från Läkemedelsverket är att kontrollera och dokumentera temperatur i kylskåp 
dagligen, även för kylskåp med larm, och rumstemperatur en gång per vecka. Min- och max 
temperatur bör anges. Avläst temperatur ska dokumenteras på lista som arkiveras i ett år. 

7.4.4.1 Rumstemperatur 

Läkemedel som måste förvaras vid rumstemperatur ska förvaras vid (+15°C - +25°C). Läkemedel kan 

få förändrad effekt vid förvaring under +15°C. Detta beror på utfällning av aktiv eller annan substans i 

lösningar (t.ex. Gaviscon mixtur) eller på partikeltillväxt i suspensioner (kortikosteroider för injektion) 

om de placeras i kylskåp. Andra följder är dosaerosoler som inte fungerar och lösningar som blir för 

trögflytande. 

7.4.4.2 Kylförvaring 

Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2°- +8°). Det anges på läkemedelsförpackningen. Dessa ska 

förvaras i kylskåp utrustade med min/max termometer som är kalibrerad. Temperaturen i kylskåpet 

kontrolleras varje dag och dokumenteras på lista. Avfrostning av kylskåpet ska göras vid behov. 

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/fastighet-och-service/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Oxygenbehandling/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Oxygenbehandling/Oxygen-fran-transportabel-oxygenflaska/
https://www.av.se/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
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Temperaturen varierar mellan olika platser i kylskåpet och i kylskåpsdörren är den i allmänhet för 

hög för känsliga preparat (t.ex. vacciner). I medicinkylskåpet får endast läkemedel förvaras.  

7.4.4.3 Frysförvaring  

Om läkemedlet ska frysförvaras ska det förvaras vid den frystemperatur som finns angiven på 

förpackningen. Temperaturen bör dokumenteras dagligen. 

Läs mer: Bilaga 13 Blankett för temperaturkontroll 

 Läkemedelsförvaring för enskild patient  

7.4.5.1 I slutenvård/primärvård/särskilt boende  

Förvaringsutrymme för läkemedel tillhörande enskild patient räknas inte som läkemedelsförråd. När 

individuellt förskrivna läkemedel till fler än en patient förvaras samlat ska detta utrymme räknas som 

läkemedelsförråd. Vårdgivaren är då ansvarig för utrymmet.  

Om enskild patients läkemedel förvaras på enheten ska det förvaras inlåst. När läkemedel för enskild 
patient finns i ett samlat förråd ska de förvaras tydligt åtskilda från varandra och vara märkta med 
namn och personnummer.  

7.4.5.2 Läkemedel för vård i hemmet  

Läkemedel ska förvaras på en säker plats i patientens bostad. Läkemedel ska förvaras så att det inte 

finns risk för att obehöriga kan komma åt dessa. Sjuksköterskan måste i varje enskilt fall göra en 

bedömning gällande förvaring av läkemedel. I de fall sjuksköterskan finner en risk med att läkemedel 

inte förvaras inlåsta, ska patienten eller anhöriga informeras och läkemedelsskåp om möjligt ordnas. 

När det finns ordination på narkotikaklassade läkemedel rekommenderas att dessa förvaras i ett låst 

läkemedelsskåp. Tänk särskilt på de risker som åtkomst till läkemedel eller läkemedelsavfall kan 

innebära för barn och husdjur. Iakttag särskild försiktighet vid kassation av smärtplåster, hänvisning 

till 5.5.4. 

 FÖRVARING AV LÄKEMEDEL UTANFÖR LÄKEMEDELSFÖRRÅD  
Under förutsättning att det är förenligt med säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt 
tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet.  
I den lokala instruktionen för läkemedelshantering ska det framgå vilka läkemedel som bedöms 
kunna förvaras utanför läkemedelsförrådet.  
En förteckning över vilka läkemedel som förvaras utanför läkemedelsförrådet behövs bland annat 

som underlag för läkemedelsbeställningar och hållbarhetskontroller. 

 I vårdsalen  

Vid patientens säng kan undantagsvis förvaras sådana läkemedel som patienten är väl förtrogen med 

och själv får inta. Läs mer om under vilka förutsättningar detta får ske, hänvisning till 5.5.8. 

 Akutvagn/väska/ask 

För livshotande situationer ska akutläkemedel finnas tillgängligt på varje avdelning/mottagning där 
läkemedelsbehandling utförs.  
Dessa måste förvaras så att de är lätt åtkomliga i den akuta situationen. Samtidigt måste placeringen 
dock väljas så att stöldrisken minimeras, läkemedlen ska vara under ständig uppsikt. När en akutask 
brutits skall den omedelbart kompletteras eller bytas. Innehållet i akutvagn/väska/ask ska utarbetas 
utifrån respektive verksamhets behov.  
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Ansvar för iordningställande av akutvagn/väska/ask samt information om dess innehåll och 
dosrekommendationer ska finnas i lokal instruktion för läkemedelshantering.  
 
Läs mer: Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 
 

 TILLFÖRSEL, FÖRBRUKNING OCH KASSATION AV NARKOTISKA LÄKEMEDEL 

 Registrering 

För att underlätta hanteringen ska förbrukningsjournalen ha plats för patientens ID-etikett. 

Vid tillförsel till förrådet anges följande i förbrukningsjournalen: 

 Informationsruta 35 

Vid uttag från förrådet anges följande i förbrukningsjournalen: 

 
Informationsruta 36 
 
Läs mer:  

Bilaga 4, Uppdrag och funktionsbeskrivning kontrollansvarig sjuksköterska/farmaceut.  
Bilaga 4a, Checklista för kontroll och inventering av narkotika.  
Bilaga 14, Blankett vid lån av narkotikaklassade läkemedel. 
 
  

 Datum för tillförsel. 

 Tillförd mängd från apoteksleverans eller i akutsituation lånad mängd från annan avdelning. 

 Kontrollerad behållning efter tillförsel. 

 Eventuell brist eller överskott i anmärkningskolumnen. 

 Sjuksköterska eller annan behörig styrker uppgifterna med namnteckning och RSID. 

 

 Datum. 

 Klockslag. 

 Uttagen mängd. 

 Patientens namn och personnummer. 

 Kontrollerad behållning efter uttag. 

 Eventuell brist eller överskott i anmärkningskolumnen. 

 Kasserad mängd i anmärkningskolumnen om patient ges mindre mängd än en enhet (ampull, 

suppositorium, tablett). 

 Sjuksköterska eller annan behörig styrker uppgifterna med namnteckning och RSID 
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 Lån mellan enheter 

Lån av narkotika mellan vårdenheter ska i möjligaste mån undvikas. För att säkerställa hanteringen 
vid lån av narkotikaklassade läkemedel ska särskilt framtagen blankett ” Blankett vid lån av 
narkotikaklassade läkemedel” användas. 
 
För en säker hantering vid lån av narkotika gäller följande: 
 

 

Informationsruta 37 

 

Om annan rutin än denna ska gälla, ska det framgå av den lokala instruktionen för 
läkemedelshantering. 

Läs mer: Bilaga 14, Blankett vid lån av narkotikaklassade läkemedel 
Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 

 Kassation av narkotika 

Kassation av narkotika ska avidentifieras och om möjligt blandas med övriga kasserade läkemedel 
innan de skickas för destruktion. Enstaka tablett eller ampull kan läggas i behållare för 

Före överlämning ska 

 rekvirerande enhet ange namn och RSID på ansvarig sjuksköterska vid telefonsamtal till 

utlånande enhet 

 namn på bud och RSID anges om annan än rekvirerande sjuksköterska ska hämta läkemedlet 

 blankett för lån fyllas i av sjuksköterska på utlånande enhet 

 mängden narkotika förtydligas med bokstäver.   

 

Vid överlämning ska 

 den som hämtar läkemedlet legitimera sig med sitt RS-kort (e-tjänstekort) och utlånande 

sjuksköterska signera kontrollen på blankett för lån. 

 ansvarig sjuksköterska på utlånande enhet bekräfta rekvisitionens riktighet med sin 

namnteckning. 

 

Vid mottagande ska 

 ansvarig sjuksköterska på rekvirerande enhet kontrollera att läkemedel och utlåningsblankett 

överensstämmer samt signera riktigheten. 

 

Gällande dokumentation ska 

 det lånade läkemedlet skrivas ut från förbrukningsjournalen från utlämnande avdelning/enhet 

och signeras av båda sjuksköterskorna, samt skrivas in och signeras i den hämtande 

avdelningens/enhetens förbrukningsjournal så att man enkelt kan följa lån av 

kontrolläkemedel mellan avdelningar/enheter  

 både utlånande enhet och beställande enhet ska dokumentera samt arkivera var sin del av 

utlåningsblanketten i en pärm i 3 år i läkemedelsförrådet. 
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riskavfall/stickande/skärande om läkemedlet inte på något sätt kan plockas upp och komma i orätta 
händer. Större mängder ska skickas till ApoEx för destruktion.  
Kassation av narkotika i dospåsar, PiD, ska dokumenteras i  ”Journal för kassation av narkotika i 
dospåsar”, se länk nedan. Kassationsjournal ska arkiveras i 3 år. 
Kassation ska dokumenteras i förbrukningsjournalen och dubbelsignering ska göras. Undantagsvis 
kan en av dessa personer vara undersköterska för att undvika mellanlagring i väntan på kassation. 
Sjuksköterska eller farmaceut ska kontrasignera den kassation som görs av ApoEx personal inom 
tjänsten Läkemedelsservice. 
 
Läs mer: Kassation av narkotika i dospåsar  

 Narkotikakontroll 

Kontrollräkning av narkotika klass II – V görs av sjuksköterska/farmaceut utsedd av enhetschefen. 

Denna person bör av säkerhetsskäl inte vara läkemedelsbeställare. I uppdraget ingår att kontrollera 

lagersaldon i alla förråd mot förbrukningsjournal minst en gång per månad. Verksamhetschef tar 

beslut om inventering ska göras mer frekvent. Detta ska då anges i den lokala instruktionen. 

Stickprovskontroller av anteckning i förbrukningsjournal mot ordination i patientjournal samt införsel 

i förbrukningsjournal mot följesedel/rekvisition ska genomföras. 

Kontroll ska göras om större mängd narkotika som har kasserats (t.ex. vid utgången hållbarhet) har 

dubbelsignerats i förbrukningsjournal. Om lån från eller till enheten förekommit ska 

dokumentationen kontrolleras.  

Utförda kontroller antecknas i respektive preparats förbrukningsjournal. Förbrukningsjournaler 

arkiveras i 3 år. Uppföljning av att rutiner följs sker genom den årliga webbaserade 

kvalitetsgranskningen. 

Läs mer: Bilaga 4a, Checklista för kontroll och inventering av narkotika. 

Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 

 Hantering av avvikelser 

Om det upptäcks en avvikelse - att mängden i förbrukningsjournalen inte överensstämmer med den 
faktiska mängden i läkemedelsförrådet eller om orimliga mängder uthämtats - ska följande göras: 

Avvikelse vid kontrollräkning 

Informationsruta 38 

Sjuksköterskan/farmaceuten som upptäcker avvikelsen ansvarar för att 

 kontrollera i aktuell dokumentation om några tabletter/ampuller inte har blivit registrerade på 

kontrollistan 

 prata med kollegor för att hitta en förklaring till svinnet 

 informera enhetschefen 

 skriva en avvikelse i AvIC. 

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
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Informationsruta 39 

 
Vid misstanke om stöld 

Informationsruta 40 

 
Vid stöld på bar gärning  

Informationsruta 41 

 
 
 

Enhetschef ska 

 omedelbart informera verksamhetschefen 

 kontakta HR-specialist 

 besluta om vilka åtgärder som ska vidtas t.ex. extra kontrollräkningar, vid behov dagligen 

 polisanmäla svinnet/stölden om det inte går att hitta en trovärdig förklaring. 

 

Verksamhetschef ska informera chefläkare. En logg bör upprättas för vilka aktiviteter som vidtagits, vid 

vilken tidpunkt och av vem. 

 

 Kontakta enhetschef eller motsvarande, verksamhetschef informeras. 
 Verksamhetschef ska 

o informera HR-specialist, för eventuell arbetsrättslig åtgärd i form av avstängning. 
o kontakta säkerhetsansvarig om sådan finns 
o göra polisanmälan på telefon 114 14 
o initiera att en avvikelserapport skrivs 
o ta kontakt med chefläkare. 

 
En logg bör upprättas för vilka aktiviteter som vidtagits, vid vilken tidpunkt och av vem. 

 

Enhetschefen ansvarar för att tillse att 

 avvikelserapport är skriven 

 en systematisk genomgång av förbrukningsjournaler och patientjournaler utförs av 

kontrollansvarig sjuksköterska/ farmaceut 

 kontroll av signeringar i narkotikajournal görs mot signeringslista 

 innehållet i obrutna förpackningar kontrollräknas 

 eventuella åtgärder vidtas, till exempel beslut om tätare kontroller av förbrukningsjournaler och 
eventuellt dubbelsignering under en tid 

 medarbetarna informeras om vidtagna åtgärder samt resultatet av åtgärderna. 
 
 


