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Läkemedel i akutförråd     
 

Läkemedel ska finnas tillgängliga för att användas vid oförutsedda behov. Dessa läkemedel 

kan även användas från den tidpunkt då patienten får palliativ vård i livets slutskede, det vill 

säga brytpunkten ska vara definierad.  

 

Länk Läkemedelsbehandling, REK-lista, Vårdgivarwebben 

 

I listan ”Läkemedel i kommunala förråd” anges vilka läkemedel som kan beställas. Listan 

revideras årligen och fastställs av Läkemedelskommittén.  

Verksamheten ansvarar för att det finns ett låsbart skåp. 

 

Generell behandlingsanvisning ska förvaras lättillgänglig för effektiv beredskap. 

 

Det är läkare och sjuksköterska som avgör behovet av ett akutskåp och vilket urval av 

läkemedel som ska finnas. Varje verksamhet ansvarar för att läkemedel för akuta tillstånd 

finns lätt tillgängliga och att det är förenligt med en säker hantering. Ordinerat och 

överlämnat läkemedel från akutförrådet ska dokumenteras i den enskildes patientjournal. 

Lista över ansvarsfördelningen för förrådet ska undertecknas av verksamhetschef, 

patientansvarig läkare och sjuksköterska.  

Akutväska 
Vid de enheter där läkemedelsförråd inte upprättats kan sjuksköterska ha tillgång till en 

akutväska. Väskan innehåller läkemedel från listan ”Läkemedel i kommunala förråd”.  

Akutväskan ”tillhör” ett akutförråd och den sjuksköterska som ansvarar för det angivna 

akutförrådet ansvarar även för akutväskan. Akutväskan ska förvaras inlåst och kvitteras av 

sjuksköterska både vid uttag och återplacering av den. I akutväskan ska det finnas en 

förteckning över vilka läkemedel och vilken mängd som ska finnas samt 

förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel. Den sjuksköterska som tagit något 

läkemedel ur akutväskan ansvarar för att akutväskans innehåll är kompletterat när den 

återplaceras. 

Narkotiska läkemedel 
Akutförråd 

För läkemedel som är klassade som narkotiska ska förbrukningsjournal föras. Den ska 

förvaras i akutförrådet. Den sjuksköterska som tar ut läkemedel till akutväska eller för 

administrering till patient dokumenterar uttaget preparat, kontrollräknar och signerar i 

förbrukningsjournalen. Vid uttag för administration till patient dokumenteras även den 

enskildes namn, personnummer, datum och ordinator. Vid uttag till akutväskan noteras ”till 

akutväskan”. En gång i månaden ska samtliga narkotiska läkemedel kontrollräknas av 

annan sjuksköterska än den som rekvirerar. 

http://www.linkoping.se/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Regiondirektor/Rad-och-kommitteer-/Lakemedel-new/Rekomenderade-Lakemedel/
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Akutväska   

I akutväskan ska finnas förbrukningsjournal för narkotiska läkemedel där sjuksköterska 

dokumenterar och signerar tillförsel och uttag av läkemedel. Ange preparat, den enskildes 

namn och personnummer, datum och ordinator.  Sjuksköterska dokumenterar ordinator, 

ordination och givet preparat i patientjournalen. En gång i månaden ska samtliga 

narkotiska läkemedel kontrollräknas av annan sjuksköterska än den som rekvirerar. 
 

Rekvisition av läkemedel 

Ansvarig sjuksköterska, enligt Lokal läkemedelsinstruktion, ansvarar för rekvisition av de 

läkemedel som ska finnas i ett akutförråd. Läkemedlen beställs elektroniskt via Apoteket 

AB:s beställningsstödssystem, Webbabest. 

 

Kostnaderna för de läkemedel som finns på listan belastar Region Östergötland.  

 

Mer info: https://www.apoteket.se/vard-foretag/lakemedel/bli-kund/ 

 

Förvaring av läkemedel  
Läkemedel ska förvaras i ett särskilt förråd som är anpassat till verksamheten. 

Läkemedlen ska vara oåtkomliga för obehöriga.  Endast sjuksköterska ska ha tillgång till 

läkemedelsförrådet. Alla utförare ansvarar för inrättande och skötsel av 

läkemedelsförrådet. Kvalitetsgranskning om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 

bör utföras 1g/år av extern granskare som enheten bekostar. 
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