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Depotplåster 
 

När depotplåster ordinerats, appliceras, byts eller lossnar följs tillverkarens anvisningar 

(se bipacksedel eller FASS). Depotplåster som är narkotiska ska inneha en 

förbrukningsjournal narkotika. 

 

Transdermala beredningar; depotplåster 

En transdermal beredning är till skillnad från en kutan beredning (till exempel 

hydrokortisonkräm) inte avsedd att verka på huden utan genom den. Den aktiva 

substansen absorberas till blodet via huden. Ett depotplåster är ett transdermalt 

preparat som tillverkats med fördröjd frisättning av den aktiva substansen. Genom att 

läkemedlet inte tas upp via mag-tarmkanalen undviks även första-passage-effekten i 

levern. Depotplåster appliceras på oskadad hud för att tillföra det aktiva innehållsämnet 

i ett konstant tempo till det stora kretsloppet. Så snart depotplåstret har applicerats på 

huden sprids läkemedlet i de subkutana vävnaderna. 

 

Höga halter av läkemedlet finns kvar i plåster även efter användning därför måste alltid 

föregående depotplåster borttagas innan ett nytt appliceras. Risk för biverkningar och 

överdosering. Depotplåstret fästes på intakt hud. Låt minst 1 vecka gå innan samma hudyta 

används igen.  

 

Byte av depotplåster  
 

1. Tag av det gamla depotplåstret och fäst det i en av de tomma rutorna på bilaga 1 

(förvara i plastficka). Fyll i datum och signera under det borttagna plåstret. 

 

2. Hitta en yta på överkroppen eller överarmen där huden är fri från hår, sår eller andra 

hudproblem. På personer med kognitiv nedsättning rekommenderas att plåstret 

appliceras på övre delen av ryggen.  

3. När skyddsfilm avlägsnas vänta 30 sekunder så alkoholer i häftan avdunstar vilket 

skyddar känslig hud från rodnad. 

4. Fäst plåstret på huden genom att trycka med handflatan i 30 sekunder. Datummärk 

plåstret med bläckpenna. 

5. Signera i signeringslista 

6. Kontrollräkna och signera i narkotikajournal att du tagit ut ett plåster 

 

Depotplåstren får inte delas eller klippas itu. 



 

 

 

Kassering 

Av miljö- och säkerhetsskäl ska använda plåster, liksom överblivna och för gamla 

plåster, lämnas till apotek för omhändertagande. Använda läkemedelsplåster innehåller 

rester av läkemedel och är därför miljöfarligt och stöldbegärligt. Använda plåster som 

är narkotikaklassade fästs enligt instruktion bilaga 1 och förvaras enligt verksamhetens 

rutin tills de lämnas till apotek. En gång per månad ska de kasserade plåstren 

kontrollräknas och signeras av distriktssköterska/sjuksköterska.  

 
 

Att tänka på vid delegering av plåsterbyte 

Med anledning av flera lex Maria anmälningar i länet där patienter har upptäckts med 

flera ej borttagna depotplåster på kroppen bör delegering till omsorgspersonal ske 

restriktivt. Extra uppmärksamhet krävs även vid dosändringar, då allvarliga avvikelser 

skett med överdosering som följd. 

Vid utbildning i samband med delegering ska förbrukningsjournal Narkotika och 

signeringslista för läkemedel gås igenom. Informera speciellt intervall t.ex. byte var 

tredje dag eller en gång i veckan. Inspektera huden före och efter användning av 

plåster. 
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Patient:       

 

 

 

 
Datum:                                 Signatur: 

 

 

 
Datum:                               Signatur:  

 

 

 
Datum:                               Signatur: 

 

 

 
Datum:                             Signatur: 

 

 

 
Datum:                              Signatur: 

 

 

  
Datum:                           Signatur: 

 

Kontrollerat mot narkotikajournal 

Distriktssköterska/sjuksköterska_______________________________________________ 

Datum ___________________ 

 

1. Ta av det gamla plåster och fäst det i en av de tomma rutorna, signera och datum 

2. Sätt på det nya plåstret och datummärk plåstret med bläckpenna 

3. Signera signeringslista samt kontrollräkna och signera narkotikajournal 

 



 

 

 

Patient:       

 

 

 

 
Datum:                                 Signatur: 

 

 

 
Datum:                               Signatur:  

 

 

 
Datum:                               Signatur: 

 

 

 
Datum:                             Signatur: 

 

 

 
Datum:                              Signatur: 

 

 

  
Datum:                           Signatur: 

 

Kontrollerat mot narkotikajournal 

Distriktssköterska/sjuksköterska_______________________________________________ 

Datum ___________________ 

 

1. Ta av det gamla plåster och fäst det i en av de tomma rutorna, signera och datum 

2. Sätt på det nya plåstret och datummärk plåstret med bläckpenna 

3. Signera signeringslista samt kontrollräkna och signera narkotikajournal 


