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Riktlinje - akut- och buffertläkemedelsförråd
I kommunens äldreboenden ska det finnas förråd med akut-och buffertläkemedel enligt en
fastställd lista och minst ett förråd med utökat sortiment. Läkemedel i akut-och buffertförråd ska
förvaras åtskilda från övriga läkemedel.

Syfte med akut-och buffertförråd
•
•
•
•

Att med ett enhetligt akut- och buffertförråd för hela länet underlätta för ansvarig läkare
att ordinera
Att läkemedel finns tillhands och patientens tillstånd snabbare kan förbättras
Att sjuksköterska/distriktssköterska har tillgång till de läkemedel som finns på
förteckningen över ordinationer enligt generella direktiv
Att ha en buffertfunktion för akuta dosändringar och nyinsättningar av läkemedel som
efter läkarordination kan åtgärdas snabbt av sjuksköterska/distriktssköterska utan att
patienten behöver uppsöka slutenvård och/eller apotek samt för att undvika akuta
omdispenseringar för dosexpedierade läkemedel

Ansvar
Läkemedelsansvarig sjuksköterska/distriktsköterska ansvarar för att läkemedel beställs till
förrådet, förvaras, hanteras och dokumenteras enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.
Sjuksköterska/distriktsköterska som namnges i den lokala skriftliga instruktionen är behörig att
beställa läkemedel. Alla läkemedel i sortimentslistan ska finnas i förrådet.

Dokumentation
Uttag och administrering av läkemedel dokumenteras i enlighet med gällande föreskrifter och
riktlinjer.

Användning av akut- och buffertläkemedel till patienter
•
•
•

Hela kuren tas ur förrådet av sjuksköterska/distriktsköterska efter läkarordination.
Läkemedel ur förrådet får ges av sjuksköterska/distriktsköterska fram till nästa ordinarie
leverens från apoteket.
Läkemedel ur förrådet får ges enligt förteckning över ”Ordinationer enligt generella
direktiv”.

Skötselanvisningar för läkemedelsförråd
Genomgång och städning av förråd skall ske en gång i månaden enligt ”Skötselanvisningar för
läkemedelsförråd”. Signeringslista för genomgång och städning skall finnas och anslås i
läkemedelsförrådet.
Syftet är att läkemedlen skall:

•
•
•
•

vara i fullgott skick
vara överskådligt ordnade
vara avsedda att användas inom rimlig tid
iordningställas under goda hygieniska förhållanden

I uppdraget som läkemedelsansvarig sjuksköterska ingår
•
•
•
•
•
•
•
•

Att kontrollera leveranser från apoteket, restnoteringar och leveransmeddelanden
Att hålla listor över bassortiment och generella ordinationer aktuell
Att ta del av och delge kollegor information om nya författningar angående
läkemedelshantering och övrig skriftlig information
Ansvar för enhetens läkemedelsförråd
Ansvar för ordning i och skötsel av läkemedelsförrådet
Huvudansvar för rekvisition av läkemedel
Att åtgärda indragningsskrivelser och andra meddelanden från apoteket
Att delta i kvalitetsgranskning och medverka till förbättringar för ökad patientsäkerhet

I uppdraget som ansvarig för kontroll av narkotikaförbrukning ingår
•
•
•
•

Att vid kontroll jämföra rekvisitioner och innehållet i förrådet mot förbrukningsjournaler
för narkotika enligt förteckning II-V
Att utföra kontroll regelbundet. Hur ofta ska framgå av lokal instruktion
Att anteckna och signera utförd kontroll i förbrukningsjournalen
Att rapportera avvikelse enligt fastställd rutin

Kassationsmätning
•

Genomförs månadsvis enlig läkemedelskommitténs lista.

Lokal instruktion för läkemedelshantering
•
•
•

Skall finnas på varje enhet.
Instruktionen skall revideras minst en gång per år och vid behov.
Vid revidering läggs den nya in i Platina och skickas även elektroniskt till MAS.

Nyttjanderätt för Akut- och buffertläkemedelsförrådets
•
•
•
•

Får nyttjas av Hemsjukvårdens sjuksköterskor/distriktsköterskor
Får nyttjas av omsorgens sjuksköterskor/distriktsköterskor
Får nyttjas av socialpsykiatrins sjuksköterskor/distriktsköterskor
Mariebergsgårdens utökade förråd får också nyttjas av sjuksköterskor/distriktsköterskor i
de privata särskilda boendena som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för
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