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1. INLEDNING 
 

Denna läkemedelsplan fungerar som en handbok i säker läkemedelshantering och är en upp-
daterad version av den läkemedelsplan som godkändes 2018. I läkemedelsplanen beskrivs de 
principer och instruktioner för säker läkemedelsbehandling som iakttas inom Kårkulla sam-
kommun. Läkemedelsplanen används som ett verktyg vid introduktion av nyanställda. 
 
Läkemedelsplanen följer de riktlinjer som beskrivs i Valviras Genomförande av läkemedels-
hantering (8.3 2017) och i Säker läkemedelshantering (2015), utgiven av Institutet för hälsa 
och välfärd (THL), som verkar inom Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 
 
I läkemedelsplanen ingår även valda delar ur Säker läkemedelsbehandling i Soite. 
Målsättningen med läkemedelsplanen är att ständigt förbättra processen kring läkemedels-
hantering, ha utbildad personal som hanterar läkemedel, kunna följa upp risker samt minimera 
fel och garantera säkerhet för både brukare och personal. Av stor vikt är också att kontinuer-
ligt följa upp personalens kunnande samt fortbilda personalen i läkemedelshantering. 
 
Den största förändringen i den uppdaterade läkemedelsplanen gäller tillvägagångssättet hur 
personalen inom Kårkulla samkommun får läkemedelstillstånd. Enligt Valvira bör all personal 
som hanterar läkemedel ha ett tillstånd som är i kraft. Vid uppdateringen av läkemedelsplanen 
har också fästs vikt vid hantering och igenkänning av riskläkemedel. Läkemedelsbehandling 
av personer med utvecklingsstörning är ofta krävande och förutsätter specialkunnande. 
Många av klienterna har multimedicinering och kan ha svårt att kommunicera, vilket gör att 
vårdpersonalen måste vara extra uppmärksam vid läkemedelshantering. 
 
 

2. LÄKEMEDELSPLAN 
 

Läkemedelsplanen gäller all personal inom samkommunen som hanterar läkemedel. 
För läkemedelshanteringen inom Kårkulla samkommun ansvarar överläkaren, som även god-
känner de enhetsvisa läkemedelsplanerna. Kårkullas läkemedelsplan och de enhetsvisa läke-
medelsplanerna uppdateras årligen samt alltid vid förändringar i verksamheten eller omstän-
digheterna. Översyn genomförs minst en gång per år före utgången av mars. För uppdatering 
av Kårkullas läkemedelsplan ansvarar läkemedelsplanegruppen. Planen bör följas, avvikelser 
från läkemedelsplanen registreras som avvikelserapporter i avvikelserapporteringssystemet 
HaiPro. 

 
2.1 Enhetsvis läkemedelsplan 

 
Denna läkemedelsplan gäller alla enheter inom samkommunen. Med enhetsvis läkemedels-
plan avses den läkemedelsplan som varje enhet bör göra upp för sin egen enhet och som ba-
serar sig på enhetens läkemedel, problem och utmaningar. Blankettmodell finns på Kårkullas 
intranät under EUC -> kliniska teamet. 
Enhetschefen ansvarar för att enheten gör upp en enhetsvis läkemedelsplan, som bör finnas 
tillgänglig för all personal vi enheten att läsa. Läkemedelsplanen används vid introduktion för 
ny personal. Överläkaren godkänner de enhetsvisa läkemedelsplanerna. 
 
Enhetschefen ansvarar för att den enhetsvisa läkemedelsplanen är uppdaterad och hålls upp-
daterad. Nya arbetstagare introduceras i innehållet i den enhetsvisa läkemedelsplanen genast 
då anställningsförhållandet inleds. All personal som deltar i läkemedelsbehandling, läser den 
enhetsvisa läkemedelsplanen innan läkemedelsbehandling på enheten får genomföras. Vård-
personalen har ansvar för att handla enligt den enhetsvisa läkemedelsplanen. 
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         I den enhetsvisa läkemedelsplanen: 
  

• koncentreras innehållet på de områden gällande läkemedelssäkerhet som 
är kritiska och väsentliga i den egna verksamheten. Av planen bör framgå 
den läkemedelsbehandling som genomförts på enheten samt arbetsfor-
merna. 
 

• identifieras risker i läkemedelsbehandling på enheten samt uppgörs en 
plan för hur vårdpersonalen förbereder sig på dem. I den enhetsvisa läke-
medelsplanen beskrivs hur avvikelser och riskfyllda situationer behandlas 
och följs upp (se kapitel14). 
 

• fastställs antal vårdpersonal, krav på kompetens gällande läkemedelsbe-
handling samt vårdpersonalens behov av fortbildning.  
Den läkemedelsansvarigas arbetsbeskrivning görs upp. Omfattning och ge-
nomförande av den enhetsvisa läkemedelsplanen beror på verksamhets- 
enhetens karaktär och på läkemedelsbehandlingens svårighetsgrad. 
 

• beskrivs läkemedelsbehandlingens processer, riskerna i processen samt 
utvecklingsobjekten vid enheten. Enhetens utvecklingsobjekt baserar sig 
på anmälningar och riskfyllda situationer som rapporterats i avvikelserap-
porteringssystemet HaiPro samt på risker som upptäcks vid läkemedelsbe-
handlingens riskkartläggning. 

 
2.2 Klientens läkemedelsplan 

 
Behandlande läkare ansvarar för helheten gällande klientens läkemedelsbehandling. Klien-
tens läkemedelsplan utarbetas i samarbete med klienten. I klientens läkemedelsplan bör 
framgå namn och styrka för varje läkemedel, läkemedelsform och administreringsväg, dose-
ringsanvisning, behandlingens längd, läkemedlets användningssyfte samt ordinerande läkares 
namn. I klientens läkemedelsplan antecknas också vem som följer med läkemedelsbehand-
lingens effekter och hur det görs. Vid långvarig läkemedelsbehandling antecknas i planen 
också vem klienten kan kontakta om problem uppstår i läkemedelsbehandlingen. I sin  
enklaste form är klientens läkemedelsplan ett recept och/eller en uppdaterad läkemedelslista. 
I läkemedelslistan antecknas utöver klientens läkemedel ev. egenvårdspreparat, naturproduk-
ter och kosttillstånd samt erhållna vaccinationer. 
 
En klient omfattas av läkemedelsbehandling för förebyggande, lindrande eller botande av 
sjukdom eller symptom. Enhetens läkemedelsansvariga dokumenterar klientens läkemedels-
plan i den elektroniska- eller pappersjournalen. I klientens läkemedelsplan dokumenteras ak-
tuell medicinering, läkemedelsändringar och gärna orsak till läkemedelsändringarna samt kli-
entens allergier. 

 
 

3. LÄKEMEDEL OCH SÄKERHET VID LÄKEMEDELSADMINISTRERING 
 

De flesta risker vid läkemedelshantering går att undvika genom att riskerna vid läkemedels-
hanteringen kartläggs, följs upp samt genom att de direktiv och förordningar som finns för att 
trygga säker läkemedelshantering följs. 
 
Säker läkemedelsbehandling är en viktig del av klientens övergripande säkerhet. 
 
Enligt Fimeas föreskrift (6/2012) bör eventuella risker som hänför sig till genomförande av lä-
kemedelsbehandling kartläggas. För att undvika risker utvecklas och utnyttjas lösningar som 
stödjer en säker läkemedelsbehandling. Sådana lösningar är t.ex.: 
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• Identifiering av riskläkemedel på enheterna 
• Beskrivning i läkemedelsplanen av för verksamheten centrala riskläkemedel 

och risksituationer 
• Planering av åtgärder för att undvika fel och skador 
• Introduktion och fortbildning i identifiering och användning av riskläkemedel 

  
 

Skador som orsakas av riskläkemedel kan förhindras genom att planera och utföra: 
 

• verksamhetsmodeller som förebygger fel och skador (förvaring av LASA-läke-
medel, ”look alike, sound alike”, på separata platser eller markering av dessa) 

• metoder med vilka hotande fel och skador kan identifieras (kontrollistor) 
• metoder som lindrar skador som uppkommit på grund av fel (medicinskt kol, an-

tidoter) 
• genomgång av uppkomna riskfyllda situationer på enheterna 
• information om risksituationer via olika kanaler, t.ex. per e-post 
• dubbelkontroll vid dosering av riskläkemedel 

 
3.1 Läkemedel med stor risk 

 
Riskläkemedel, d.v.s. läkemedel som kräver särskild uppmärksamhet, benämns ”läkemedel 
vars dosering, hantering och förvaring innebär särskilda risker för säkerheten eller risk för 
missbruk”. Ett riskläkemedel kan också vara ett sedvanligt läkemedel som förorsakar en klient 
allvarliga hälsoskador om fel görs då läkemedlet ges/administreras till klienten. Då riskläkeme-
del förvaras, märks, iordningsställs eller ges till en klient krävs exceptionell omsorg för att ska-
dor ska undvikas.  
 
Största delen av allvarliga skador vid läkemedelsbehandling kan förebyggas om riskerna vid 
användning av riskläkemedel har identifierats och en process för användningen av dem har 
utvecklats. 
 
Ett läkemedel kan också av andra orsaker än farmakologiska egenskaper eller hur allmänt 
läkemedlet används, kräva särskild uppmärksamhet. Sådana orsaker kan t.ex. vara att: 

 
• läkemedlet används sällan 
• läkemedlet administrerats intramuskulärt eller i en ven 
• läkemedlets terapeutiska bredd är smal 
• nytt läkemedel tagits med i urvalet utan att vårdpersonalen fått tillräcklig 

introduktion i dess användning 
• läkemedel som fås med specialtillstånd och saknar svensk produktre-

sumé, eller läkemedel som används (off label) på annat sätt än vad som 
angetts i produktresumén. 

• läkemedlet kräver särskilt specialkunnande, t.ex. cytostatika, medicinska 
gaser eller är ett motsvarande läkemedel 

• ovanligt administreringssätt eller att preparaten färdigställs med obekant 
utrustning (t.ex. adapters, sprutor). 

 
Till läkemedel med stor risk räknas läkemedel, där det på basen av dosering, hantering eller 
förvaring finns stor risk för missbruk eller som av annan orsak medför en större säkerhetsrisk. 
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Läkemedel som innebär stor risk att missbrukas eller utgör en säkerhetsrisk kan uppmärksam-
mas med detta märke t.ex. på hyllan där läkemedlet finns: 

 
 
 
 
 
 
 

Dessa läkemedel ska dubbelkontrolleras innan de ges till klienten. 
 

3.2 Läkemedel som huvudsakligen inverkar på centrala nervsystemet (HCI -läkeme-
del) och narkotika 

 
Samtliga HCI-läkemedel, d.v.s. läkemedel som huvudsakligen inverkar på centrala nervsyste-
met, klassas automatiskt som riskläkemedel. De har vissa gemensamma egenskaper, bl.a. 
att risk för missbruk föreligger vid långvarigt bruk och att tolerans för preparatet kan utveck-
las. Överdos eller att läkemedlet ges till fel patient kan vara fatalt. Vad gäller starka opioider 
(Fentanyl, Morphin, Norspan, Oxynorm, Oramorph, Targiniq) kan allvarliga konsekvenser 
uppstå redan vid terapeutisk dos. Restriktioner finns vid både föreskrivning och expediering 
för dessa läkemedel. För den som ger/administrerar läkemedlet till klienten gäller det att vara 
alert. I kapitel 4 framgår vilken fortbildning som krävs för att delta vid HCI-läkemedelsbehand-
ling. 
 
Läkemedelslagen och narkotikalagen definierar vilka preparat som klassas som HCI-läkeme-
del. Förbrukningen av HCI-läkemedel bör följas upp på enheterna. Vid misstanke om miss-
bruk bör enhetschefen genast kontaktas. Enhetschefen vidtar åtgärder och reder ut huruvida 
olägenheter förekommit. 
 
Då en klient, som haft med sig HCI- eller narkotiska läkemedel, avlider efter intagning till en-
heten, bör läkemedlen så fort som möjligt föras till apoteket för att förstöras. Läkemedlen får 
inte överlåtas till anhöriga. 
 
Se Fimeas förteckning över HCI-läkemedel: 
http://www.fimea.fi/-/luettelot-pkvlaakevalmisteista-seka-huumausaineita-ja-psykotrooppisia-
aineita-sisaltavista- laakevalmisteista-vahvistettu 
 

I den enhetsvisa läkemedelsplanen dokumenteras: 
 

• Alla de HCI-läkemedel och narkotiska läkemedel som används på enheten 
• Namn på de personer som har rätt att ge HCI-läkemedel 

 
3.2.1 Övriga riskläkemedel 

 
RISKLÄKEMEDEL 
 

EXEMPEL PÅ LÄKEMEDEL EXEMPEL PÅ RISK ELLER 
VAD SOM BÖR BEAKTAS 
MED TANKE PÅ SÄKER 
HANTERING AV LÄKEMED-
LET 

insulin Lantus, Levemir, Novorapid, Hu-
malog, Tresiba, Toujeou 

Överdos eller att läkemedlet ges till 
fel patient kan vara fatalt. 
Viktigt med tydliga ordinationer, skriv 
gärna ut ”enhet” i stället för IE eller 
IU. 

http://www.fimea.fi/-/luettelot-pkv-laakevalmisteista-seka-huumausaineita-ja-psykotrooppisia-aineita-sisaltavista-laakevalmisteista-vahvistettu
http://www.fimea.fi/-/luettelot-pkv-laakevalmisteista-seka-huumausaineita-ja-psykotrooppisia-aineita-sisaltavista-laakevalmisteista-vahvistettu
http://www.fimea.fi/-/luettelot-pkv-laakevalmisteista-seka-huumausaineita-ja-psykotrooppisia-aineita-sisaltavista-laakevalmisteista-vahvistettu
http://www.fimea.fi/-/luettelot-pkv-laakevalmisteista-seka-huumausaineita-ja-psykotrooppisia-aineita-sisaltavista-laakevalmisteista-vahvistettu
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RISKLÄKEMEDEL 
 

EXEMPEL PÅ LÄKEMEDEL EXEMPEL PÅ RISK ELLER 
VAD SOM BÖR BEAKTAS 
MED TANKE PÅ SÄKER 
HANTERING AV LÄKEMED-
LET 

opioider Fentanyl, Morphin, Norspan, 
Oxynorm, Oramorph, Targiniq 

Överdos eller att läkemedlet ges till 
fel patient kan vara fatalt. 
 
Förhöjd risk för missbruk. 

starka opioider Fentanyl, Morphin, Oxynorm, Ora-
morph, Targiniq 

Allvarliga konsekvenser kan uppstå 
redan vid terapeutisk dos. 

opiater i depotform  Targiniq Felaktigt administreringssätt kan ge 
allvarliga skador. Om depottablett 
delas, krossas eller om patienten 
tuggar den fås hela dosen på en 
gång i stället för att läkemedlet 
skulle friges långsamt under dagens 
lopp. 

narkotikaplåster Fentanyl Använda plåster bör omedelbart för-
störas så att de inte hamnar i fel 
händer. Det finns en hel del verk-
samt ämne kvar i använda narko-
tikaplåster. 

Huvudsakligen på centrala nervsyste-
met verkande läkemedel (HCI / PKV) 

Atarax, Buccolam, Diapam, 
Dormicum, Frisium, Insomin, Opa-
mox, Rivatril, Stesolid, Stilnoct, Te-
mesta, Tenox, Ativan Tavor 

Förhöjd risk för missbruk. 

antikoagulanter Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto (=  
NOAC) 
 
Klexane, Innohep 

Allvarliga konsekvenser kan uppstå 
redan vid terapeutisk dos. 
I motsats till Marevan kan man inte 
mäta halten av NOAC i blodet, ver-
kan basear sig på att de intas regel-
bundet. NOAC har kort halveringstid. 
Icke given dos kan leda till allvarliga 
komplikationer. Tidigare tagna doser 
skyddar inte. 

warfarin Marevan Användning av läkemedlet kräver la-
boratorieuppföljning. 
Allvarliga konsekvenser kan uppstå 
redan vid terapeutisk dos. 

klotsapin Froidir, Leponex, Clozapine Allvarliga konsekvenser kan uppstå 
redan vid terapeutisk dos. 
Användning av läkemedlet kräver la-
boratorieuppföljning. 
Ge akt på infektionssymptom som 
feber och halsont. 

paracetamol Panadol, Panadol forte, Paraceon, 
Pamol 

Allvarliga skador kan uppkomma 
snabbt om dosen 4g/dygn över-
skrids.  

bisfosfonat Alendronat, Fosavance Felaktigt administreringssätt kan ge 
allvarliga skador t.ex. frätskador i 
matstrupen om tabletten fastnar. 

metylfenidat Concerta Förhöjd risk för missbruk. 
 

pregabalin Lyrica Förhöjd risk för missbruk. 
 

titsanidin 
 

Sirdalud, Titzanidin Förhöjd risk för missbruk. 

metformin Diformin retard Om patienten är tillfälligt dehydrerad 
(vid t.ex. magsjuka, diarre, feber) 
kan det leda till allvarliga biverk-
ningar. Kontakta läkare för att av-
göra om man skall pausa medicine-
ringen tills vätskebalansen normali-
serats. 

metotrexat Methotrexan, Metoject, Trexan Risk för att läkemedlet ges med fel 
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RISKLÄKEMEDEL 
 

EXEMPEL PÅ LÄKEMEDEL EXEMPEL PÅ RISK ELLER 
VAD SOM BÖR BEAKTAS 
MED TANKE PÅ SÄKER 
HANTERING AV LÄKEMED-
LET 
intervall som kan leda till fatala bi-
verkningar. Vid t.ex. reuma och pso-
riasis ges läkemedlet en gång per 
vecka. 

litium Litho Säker användning av läkemedlet 
kräver laboratorieuppföljning. 

penicillin A-pen inj, Geepenil inj, Procain peni-
cillin inj 

Allvarliga allergiska reaktioner möj-
liga, speciellt vid infusioner. 

Alla läkemedel som ges som infusion 
eller injektion. 

Cefuroxime, Rocephalin Färdigställande bör ske aseptiskt i 
laminärt flödesskåp (LIV-kaappi). 

cytostatika  Läkemedlet kan ge besvär för den 
som hanterar eller ger det till patien-
ten. 
 
Allvarliga konsekvenser kan uppstå 
redan vid terapeutisk dos. 

vankomysin Vancomycin, Vankosan Säker användning av läkemedlet 
kräver laboratorieuppföljning. 

 
 

3.3  Läkemedel som ser likadana ut och låter likadant (LASA-läkemedel) 
 

Läkemedel som ser likadana ut och/eller låter liknande kräver extra uppmärksamhet. Använd 
”High alert double check”-dekalen vid hyllan eller placera läkemedlen långt ifrån varandra så att 
de inte förväxlas med varandra. 
Vid användning av LASA-läkemedel kan förväxlingar uppstå då läkemedlet förskrivs, dokumen-
teras, förvaras, iordningsställs eller administreras till klienten. Klienten kan också få läkemedlet 
via fel administrationsväg p.g.a. förväxlingsrisk. 
LASA-läkemedel är t.ex.: 

 
• Metformin/Metronidazole 
• Novomix/Novorapid 
• Morphin 20 mg/ml / Morphin 2 mg/ml 
• Primaspan/Primperan 
• Solu-Cortef/Solu-Medrol 
• Levofloxaxin/Levomepromazine/ Levetiracetam 

 
För att undvika förväxlingar bör på enheten fästas särskild vikt vid hur läkemedel som ser lika-
dana ut placeras i läkemedelsskåpet. 
 
 
3.4 Tydliga läkemedelsordinationer 
 
Läkemedelsordinationer bör alltid vara skriftliga, utom t.ex. vid akuta situationer, då muntliga 
ordinationer bör bekräftas av läkare så fort som möjligt. En muntlig ordination måste upprepas, 
eftersom misstag är en av de vanligaste orsakerna till fel vid läkemedelsbehandling. 

 
Undvik förkortningar som kan leda till missförstånd. Insulin doseras i internationella enheter, IE, 
skriv gärna ut ”enheter”. Det har hänt att ordinationen varit 2IE men patienten fått 21IE då man 
läst slarvigt. Undvik även finskans vrk, skriv hellre dygn. Fatala fel har skett med bl.a. Trexan 
inj då man blandat mellan 1x/vk (viikko) och 1x/vrk (vuorokausi). 
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Handstilen bör vara tydlig. En läkemedelsordination antecknas då det är möjligt i den elektro-
niska patientjournalen. Begär epikris i pappersformat, ifall elektronisk överföring ej är möjligt, 
vid besök till hälsovårdscentral eller sjukhus. 

 
3.5  Personer med ökad risk för biverkningar av läkemedel (ökad risk för skada) 

 
Vid läkemedelsbehandling behöver klientens långvariga sjukdomar samt akuta sjukdom beak-
tas. 
Receptfria läkemedel bör skrivas in i både dosetten och i patientjournalen för att minska risken 
för felbehandling och överdos vid t.ex. akuta sjukdomar. Klientens ålder och andra sjukdomar, 
t.ex. njur- och leversvikt, bör beaktas då läkemedelsbehandling genomförs. Läkemedel som 
utgör en ökad risk för biverkningar bör dokumenteras i den enhetsvisa läkemedelsplanen. 
 
Barn och åldringar har en ökad risk för biverkningar av läkemedel. Klienterna inom Kårkulla 
samkommun är krävande riskpatienter, eftersom de kan ha flera olika sjukdomar, flera läkeme-
del och en del är barn eller äldre. Många av klienterna har dessutom svårt att kommunicera 
och berätta hur de mår. De utgör en av de mest krävande grupperna som kan vårdas.  

 
Läkemedelsbehandling för äldre är särskilt utmanande p.g.a. de förändringar i kroppen som 
åldern för med sig. Till skadliga läkemedelsgrupper hör bl.a. sedativa och antikolinergiska läke-
medel. Information om läkemedel som bör undvikas eller som inte lämpar sig för läkemedels-
behandling av äldre personer finns i Fimeas databas Medicin 75+. Vid läkemedelsbehandling 
för äldre beaktas särskilt förändringar som åldern för med sig. 

 
          Mer information på Fimeas sidor:  
          Fimeas Medicin 75+ https://www.fimea.fi/ web/sv/soktjanster    
          och https://www.forteckningar/lakemedelsinformation/en databas for medicinering av äldre. 
 

Läkemedelsbehandling för barn. Läkemedel kan inverka på barn mycket annorlunda i jämfö-
relse med vuxna. Det saknas tillräckligt med forskningsdata om läkemedelsbehandling för barn. 
Barnets kropp hanterar läkemedel i en annan takt än vad en vuxens kropp gör och en sjukdom 
kan ta sig olika uttryck hos ett barn än hos en vuxen. Läkemedlet kan ha en annan inverkan på 
ett barn och kan kräva en annan dosering. Barn har t.ex. procentuellt en större mängd vätska i 
kroppen än en vuxen. Barn kan ha annorlunda biverkningarna än vad vuxna kan ha. Vid läke-
medelsbehandling för barn är det viktigt att fästa vikt vid handledning för de vårdnadshavare 
som deltar i barnets läkemedelsbehandling.  

 
         Läkemedlens biverkningar hos barn: Fimea, Läkemedelsbehandling av barn 
         https://www.fimea.fi/web/sv/for allmanhet/  
         Information om läkemedlens effekter och elimination:  
         Terveysportti  http://www.terveysportti.fi   
 
 

3.6 Läkemedelsurval     
 

Grundurvalet av läkemedel är ett urval som sakkunniga fastställt och som motsvarar organi-
sationens eller enhetens behov. Urvalet består av både kontinuerligt använda läkemedel och 
av läkemedel som används mer sällan, men som är nödvändiga.  
Grundurvalet utformas enligt klientens behov, enligt lagen om obligatorisk lagring av läkeme-
del samt enligt besluten om upphandling av läkemedel. I urvalet beaktas bl.a. nationella re-
kommendationer.  

.  
Expert- och utvecklingscentret (EUC)     
Läkemedelsgrundurvalet bestäms av läkemedelscentralen vid Pargas hälsovårdscentral, med 

https://www.fimea.fi/%20web/sv/soktjanster
https://www.fimea.fi/web/sv/for%20allmanhet/
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vilken Kårkulla samkommun ingått avtal gällande läkemedelsförsörjning. 
 
Pargas hälsovårdscentral ingår i sjukvårdsdistriktets anskaffningsring gällande läkemedel. 
Grundurvalet är i kraft två år åt gången. Valet av preparat styrs av nationella vårdrekommen-
dationer och vetenskaplig dokumentering. Grundurvalet är i kraft två år i taget. Mera informat-
ion om grundurval hittas i Fimeas anvisning (6/2012). 
http://www.fimea.fi/documents/160140/764653/22690_Maarays_6_2012.pdf 
De preparat som hör till enhetens grundurval finns listade i häftet ”Pargas stads grundurval”. 
Preparat som hör till grundurvalet finns i läkemedelscentralens lager. Enheterna strävar till att 
använda grundurvalets produkter så långt som möjligt. Då parallellpreparat som inte hör till 
grundurvalet beställs, substitueras de per automatik. Om enheterna beställer något utöver 
grundurvalet, väljs preparat som finns i distriktets grundurval. 
I specialfall kan läkemedel också anskaffas via andra apotek med separat recept. 

 
 

Öppenvård 
Enheterna inom öppenvården besöker lokala apotek. Varje klient bör ha ett läkemedelsförråd 
så att det täcker minst en veckas läkemedelsbehov. Utöver klienternas läkemedel bör på en-
heten finnas kolsuspension, febernedsättande läkemedel, pincetter och sårvårdsmaterial. 

 
3.7 Klientens personliga läkemedel 

 
På enheter inom öppenvården består läkemedelsurvalet av klienternas personliga läkemedel. 
Läkemedlen förvaras så att olika personers läkemedel inte kan förväxlas. Klienternas person-
liga läkemedel bör förvaras helt separat från enhetens övriga läkemedel i medicinskåpet. 
Låsta skåp bör även finnas hemma i bostaden.  
 
Då en klient är intagen på enheter inom Expert- och utvecklingscentret används i regel inte 
klientens egna läkemedel. Då det inte är möjligt att snabbt få läkemedel till klienten och det är 
risk att läkemedelsbehandlingen avbryts, kan klientens egna läkemedel tillfälligt användas tills 
apoteket kan leverera ersättande läkemedel till enheten. Klientens och/eller den anhörigas till-
stånd behövs för användning av klientens egna läkemedel. Motsvarande dos delas till klien-
tens dosett vid utskrivningen. 

 
3.8  Läkemedel med specialtillstånd, läkemedelsprov och jourförpackningar 

 
Läkemedel med specialtillstånd är läkemedel som inte har försäljningstillstånd i Finland. Enligt 
läkemedelslagen (395/1987) kan Fimea i enskilda fall av särskilda skäl som hänför sig till sjuk-
vård, bevilja tillstånd att överlåta ett läkemedelspreparat som inte har försäljningstillstånd för 
konsumtion.  
 
Vid Fimea ansöks om läkemedel med specialtillstånd. Ordinerande läkare ordinerar läkemed-
let och läkaren fyller i en anhållan om specialläkemedel. Om behovet gäller klienter vid Expert- 
och utvecklingscentret anhålls om tillstånd för Kårkulla samkommun och anhållan sänds till 
framaceuten vid Pargas hälsovårdscentral, vilken vidarebefodrar den till Fimea via partiaffä-
ren. Inom öppenvården är tillståndet klientspecifikt och anhållan riktas till det privata apotek 
klienten anlitar. Att få ett tillstånd kan i regel ta 3-5 veckor, men vid brådskande behov kan an-
hållan om ”snabbtillstånd” göras och då fås tillståndet inom ett dygn. Observera att oregistre-
rade preparat kan ha lång leveranstid från partiaffären och därför kräver planering. Observera 
att leverans av läkemedelsbeställningar kan dröja flera veckor. 
 
Läkemedel med specialtillstånd förvaras inlåsta så som andra läkemedel.  
Läkemedel med specialtillstånd som används inom Kårkulla: 
- Bl.a. Ativan, Lorazepam, Tavor, Luminaletten, Luminal, Doxepin, Froidir 

http://www.fimea.fi/documents/160140/764653/22690_Maarays_6_2012.pdf
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- https://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakeval misteet 
 

Rekommenderas att enheterna skriver ut bipacksedlar för de läkemedel som är i bruk på  
enheten. Observera att anvisningar inte nödvändigtvis finns att tillgå på svenska eller finska vil-
ket utgör en säkerhetsrisk. 
 
Läkemedelsprov 
Läkare vid Kårkulla samkommun har rätt att ta emot jourförpackningar. Dessa läkemedel för-
varas på samma sätt som andra läkemedel. Läkaren ansvarar för utkvitterade läkemedelsför-
packningar. 
 
Läkarväska 
Sjukskötare ansvarar för den ”läkarväska”, en väska med läkemedel för akut behov, vilken för-
varas i jourcentralens jourrum vid Expert- och utvecklingscentret (EUC). Innehållet i väskan 
bestäms av läkaren i vid EUC.   
 

 
3.9  Medicinska gaser 
 
Med medicinsk gas avses i enlighet med 5 d § i läkemedelslagen en gas eller en gasbildning, 
vars användning grundar sig på farmakologisk verkan, som är avsedd att doseras till en pati-
ent i terapeutisk, diagnostisk eller profylaktiskt syfte och som är tillverkad och kontrollerad i 
enlighet med god tillverkningssed för läkemedel. 
 
Medicinska gaser används inom Expert- och utvecklingscentrets enheter vid Kårkulla sam-
kommun.  Medicinska gaser beställs i en partiaffär till en mängd som motsvara högst 1 års be-
hov. Medicinska gaser skaffas av och levereras till EUC/Fastighetsservice. De förvaras och 
levereras från lagret i verkstaden till enheterna i enlighet med skriftliga instruktioner. 
 
Personal vid fastighetsservicen ansvarar för rätta kopplingar i och underhåll av gasflaskorna.  
 
Gasflaskorna bör förvaras på korrekt sätt på det ställe som anvisas för dem. Tomma och fulla 
gasflaskor förvaras separat. Gasflaskorna hanteras så att säkerheten eller kvaliteten inte 
äventyras. En del gasflaskor har en skruvkapsyl eller en skyddskupa, vilken bör hållas på 
plats också vid förflyttning av flaska. Gasflaskans ventil är försedd med en förseglad skydds-
propp. Innan en flaska tas i bruk bör förseglingen kontrolleras och vara hel. Förvaringsplatsen 
för gasflaskorna måste märkas med ordentliga varningsskyltar.  
 
Personalen vid fastighetsservicen ansvarar för underhåll, fyllning och kontroll av gasflaskor. 

 
 

 
4 SÄKERHETSSTÄLLANDE AV KUNNANDE INOM LÄKEMEDELSHANTERING SAMT 

FORTBILDNING 
 

Personal som utför läkemedelsbehandling bör inneha specialkunnande i läkemedelshantering, 
vilken erhålls via grundutbildning, arbetserfarenhet och fortbildning. Kunskapsnivån bör mot-
svara de krav som arbetsuppgifterna medför. Arbete för en säker läkemedelsbehandling är en 
del av läkemedelsbehandlingsprocessen. Rapportering av farliga situationer i anknytning till 
läkemedelsbehandling och främjande av säker läkemedelsbehandling är uppgifter som hör till 
var och en som deltar i läkemedelsbehandling. 
 
Personal som genomför läkemedelsbehandling bör förstå hela läkemedelsbehandlingens för-
lopp, d.v.s. orsaken till att läkemedlen ordinerats, vilka läkemedel som administreras samt 
mängden läkemedel och vilken administreringsväg som används. Dessutom måste den som 

http://www.fimea.fi/laaketurvallisuus_ja_tieto/erityisluvat/erityisluvalliset_laakeval
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genomför läkemedelsbehandling känna till hantering, expediering, anskaffning, förvaring och 
returnering av läkemedel. 
Det är viktigt att känna till hur läkemedlet fungerar, så att verkningar och biverkningar kan föl-
jas upp. Läkemedlets effekt och biverkningar kan följas upp t.ex. genom att blodtrycket mäts, 
blodprov tas eller smärtlinjal används. Mätresultaten antecknas och dokumenteras. Läkaren 
ordinerar uppföljningslängd och uppföljningsfrekvens.  

 
 
4.1 Personalens ansvar, skyldigheter och tillstånd 

 
Behandlande läkare har helhetsansvar för klientens läkemedelsbehandling. Legitimerade yr-
kesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och personer inom hälso- och sjukvården 
med skyddad yrkesbeteckning (läkemedelsansvariga) har ansvar för genomförande av läke-
medelsbehandling på enheterna. 
 
Arbetsgivaren bör regelbundet försäkra sig om att de yrkesutbildade personerna inom hälso- 
och sjukvården behärskar nödvändiga arbetsuppgifter och att de har tillräckligt kunnande inom 
läkemedelsbehandling. En yrkesutbildad person som genomför läkemedelsbehandling utveck-
lar sitt kunnande inom läkemedelsbehandling under sin hälso- och sjukvårdsutbildning och 
kunnandet kompletteras med arbetserfarenhet och kompletterande utbildning, motsvarande 
de krav som arbetsuppgiften ställer. Övriga får fortbildning i genomförande av enhetsvis eller 
klientvis läkemedelsbehandling. 
Varje person som genomför eller deltar i läkemedelsbehandling ansvarar för sin egen insats. 
Arbetstagaren är informerad om den enhetsvisa läkemedelsplanen och följer den. 
 
Alla arbetstagare inom Kårkulla skn som deltar i klientens läkemedelsbehandling behöver ett 
giltigt läkemedelstillstånd motsvarande kravnivån i läkemedelsbehandlingen. För beviljat till-
stånd krävs att kunnandet säkerställs på sätt som fastställs i läkemedelsplanen. 
 
Tabellen nedan är baserad på Social- och hälsovårdsministeriets handbok för genomförande 
av läkemedelsbehandling inom social- och hälsovården.  

 
Tabell 1. Personalens färdigheter för deltagande av läkemedelsbehandling utgående från nuva-
rande utbildningskrav 

 
Personal som ge-

nomför läkemedels-
behandling 

Färdigheter efter utbildning 
som leder till grundexamen 

Kontroll av kunnande, tilläggs-
utbildning 

Ansvar/beviljande 
av tillstånd 

Legitimerad yrkesutbil-
dad person som utbil-
dats i läkemedelsbe-
handling 

 
Sjukskötare 
Hälsovårdare 
Barnmorska 
Akutvårdare 

• Ta reda på klientens läke-
medelsbehandling och risk-
information 

• Identifiera behov av och 
ändringsbehov i fråga om 
läkemedelsbehandling 

• Planering och genomfö-
rande av läkemedelsbe-
handlng 

• Injektioner in i och under hu-
den samt i muskeln.   Vacci-
nationer kräver fortbildning 

• Bedömning av läkemedlets 
effekt 

• Dokumentering av läkeme-
delsbehandling 

• Handledning 
• Ge info inom teamet, till 

klienten och anhöriga 

Utöver yrkesexamen krävs god-
känt i webbkurserna för: 
• Grundkunskaper i läkemedels-

behandling / teori + räkning 
• Läkemedelsbehandling med 

HCI-läkemedel 
• Webbkurs gällande  

vaccinationer 
• Läkemedelsbehandling av psy-

kiska störningar 
• Läkemedelbehandling av 

smärta 
• Läkemedelsbehandling av 

äldre personer 
 
Efter avklarad kurs påvisas kun-
nande på egen enhet 
 
 

Läkemedelstillstånd  
beviljas och underteck-
nas av överläkare 
 
 
 
Mottagare av påvisande 
av kunnande: 
Legitimerad person inom 
hälso- och sjukvården 
med läkemedelstillstånd 
i kraft och med erfaren-
het av läkemedelsbe-
handling 
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Färdigheter som fortbildning efter 
examen ger: 
Administrera läkemedel på naturlig 
väg, administrera läkemedel under 
huden och i muskeln  
Genomförande av vaccinationer 
 

Yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvår-
den med skyddad yrkes- 
beteckning och som fått 
utbildning i läkemedels-
behandl 
 
Närvårdare 
Mentalvårdare 
Vårdare av utvecklings-
hämmade 
 

 
 
 

 
 

• Kontroll att läkemedelslis-
tan är uppdaterad 

• Genomgång av riskinfor-
mation och ändringsbehov 

• Genomförande av läkeme-
delsbehandling 

• Uppföljning av läkemedels-
behandling 

• Dokumentering av läkeme-
delsbehandling 

• Handledning 
• Överföring av information 

inom teamet och till klien-
ten samt anhöriga 

Utöver yrkesexamen krävs god-
känt I webbkurserna för: 

• Grundkunskaper i läke-
medelsbehandling /  teori + 
räkning 

• Läkemedelsbehandling med 
HCI-läkemedel 

• Läkemedelsansvarig närvår-
dare:  
Läkemedelsbehandling för 
äldre personer 

 
Fädigheter som fortbildning efter 
examen ger: 

• Administrering färdigt distri-
buerade läkemedel på natur-
lig väg 

• Administrering av HCI-läke-
medel 

• Injektioner under huden och i 
muskeln 

• Läkemedelsansvariga: 
       Genomförande av  läke- 
       medelsbehandling 

 
Efter avklarade kurser påvisas kun-
nande på egen enhet 
 

Läkemedelstillstånd  
beviljas och undertecknas 
av överläkare 
 
 
 
 
Mottagare av påvisande 
av kunnande: 
Legitimerad yrkesutbil-
dad person inom hälso- 
och sjukvården med  
läkemedelstillstånd i 
kraft och med erfarenhet 
av läkemedelsbehand-
ling 
 

Yrkesutbildad person 
inom socialvården som 
fått utbildning i läkeme-
delsbehandling som 
minst motsvarar en när-
vårdares 
 
Socionom YH 
Geronom 

• Identifiering av behov av läke-
medelsändring 

• Administrering av läkemedel 
enligt anvisning 

• Uppföljning av effekten av lä-
kemedelsbehandling 

• Dokumentering av läkeme-
delsbehandling 

• Överföring av information inom 
teamet och till klienten och an-
höriga 

Utöver yrkesexamen krävs god-
känt i webbkurserna för: 
• Grundkunskaper I läkemedels-

behandling / teori + räkning 
• Läkemedelsbehandling med HCI-

läkemedel 
• Läkemedelsansvarig: 

Läkemedelsbehandling för äldre 
 
Färdigheter som fortbildning efter 
examen ger: 
• Administrering av färdigt distribu-

erade läkemedel på naturlig väg 
• Administrera HCI-läkemedel 
• Läkemedelsansvarig: 

Genomförande av  läkemedels-
behandling 

 
Efter avkarade kurser påvisas kun-
nande på egen enhet 
 

Läkemedelstillstånd bevil-
jas och undertecknas av 
överläkare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mottagare av påvisande 
av kunnande: 
Legitimerad yrkesutbildad 
person inom hälso- och 
sjukvården med läkeme-
delstillstånd i kraft och 
med erfarenhet av 
läkemedelsbehandling 
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Yrkesutbildad person 
inom socialvården som 
inte har utbildning i läke-
medelsbehandling och 
andra arbetstagare som 
deltar i vården: 
 
Socionom 
Barnskötare 
Hemvårdare 
Vårdbiträde 
Hemhjälpare 
 
 

• Efter fortbildning delta i 
genomförande av läkeme-
delsbehandling under 
handledning 

• Överföring av information 
inom teamet 

Utöver yrkesexamen krävs 
godkänt i webbkurserna 
för: 
• Grundkunskaper i läkeme-

delsbehandling för perso-
ner som inte har utbild-
ning i läkemedelsbehand-
ling 

• Läkemedelsbehandling 
med HCI-läkemedel 
 

Färdigheter som fortbild-
ning efter examen ger: 
• Administrera färdigt distri-

buerade läkemedel på na-
turlig väg under handled-
ning 
 

 

Läkemedelstillstånd be-
viljas och undertecknas 
av överläkare 
 
Mottagare av påvisande 
av kunnande: 
Legitimerad yrkesutbil-
dad person inom hälso- 
och sjukvården med lä-
kemedelstillstånd i kraft 
och med erfarenhet av 
läkemedelsbehandling 
OBS! 
Tillståndet är klient-spe-
cifikt, läkemedels-speci-
fikt och specifikt enligt 
admi-nistreringssätt 

Studerande inom social- 
och hälsovården under 
en period av inlärning i 
arbetet 

Delta i genomförande av läkeme-
delsbehandling under handled-
ning i enlighet med målen för 
praktikperioden och i enlighet med 
avtalen som styr studier i läkeme-
delsbehandling 

       Den studerande presenterar sina 
mål för inlärning i fråga om läke-
medelsbehandling och de genom-
förda studierna (läkemedelsbe-
handlingspasset) till sin handle-
dare i början av praktiken 

Serviceenhetens stu-
derande koordinator och 
praktikperiodens handle-
dare gör en bedömning 
av den studerandes kun-
nande inom läkemedels-
behandling och delta-
gande i läkemedelsbe-
handling 
 

En studerande inom 
hälso- och sjukvården 
som vikarierar för en 
sjukskötare 

Identifiera behov av läkemedels-
behandling, planera och genom-
föra läkemedelsbehandling, upp-
följning av läkemedelsbehandling 
och bedömning av dess effekt, do-
kumentera läkemedelsbehandling 
under tillsyn av en legitimerad yr-
kesutbildad person inom hälso- 
och sjukvården 

Den studerande bör ha godkänt vits-
ord i genomförda studier med minst 
140 studiepoäng (2/3 av studierna) 
och tillräckligt kunnande inom läke-
medelsbehandling, vilket innebär ge-
nomförda studier med godkänt vits-
ord. Utöver studieprestationer krävs 
godkänt i webbkurserna för:. 

• Grundkunskaper i läkeme-
delsbehandling / teori + 
räkning 

• Läkemedelsbehandling 
med HCI-läkemedel 

• Webbkurs gällande  
vaccinationer 

• Läkemedelsbehandling av 
psykiska störningar 

• Läkemedelbehandling av 
smärta 

• Läkemedelsbehandling av 
äldre personer 
  

På basen av fortbildning kan den stu-
derande: 

• Dela läkemedel i doser 
• Administrera läkemedel på 

naturlig väg, administrera lä-
kemedel under huden och i 
muskeln (efter påvisande av 
kunnande) 

Läkemedelstillstånd 
beviljas och undertecknas 
av överläkare 
 
Mottagare av påvisande 
av kunnande: 
Legitimerad yrkesutbildad 
person inom hälso- och 
sjukvården med läkeme-
delstillstånd i kraft och er-
farenhet av läkemedels-
behandling 
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Närvårdarstuderande 
som vikarierar för en 
närvårdare 

En närvårdare studerande deltar i 
regel inte i genomförande av läke-
medelsbehandling 

Då verksamheten förutsätter att den 
studerande deltar i genomförande av 
läkemedelsbehandling, bör stu-
derande inneha 90 kompetenspoäng 
(inklusive obligatoriska delar i exa-
men, 70 kompetenspoäng), bör ha 
tillräckligt kunnande och godkänt 
vitsord i: 
• Grundkunskaper i läkemedelsbe-

handling  
 

Efter fortbildning kan den studerande 
administrera färdigt doserade läke-
medel på naturlig väg 

Läkemedelstillstånd 
beviljas och undertecknas 
av överläkare 
 
Mottagare av påvisande 
av kunnande: 
Legitimerad yrkesutbildad 
person inom hälso- och 
sjukvården med läkeme-
delstillstånd i kraft och er-
farenhet av läkemedels-
behandling 
 

 
 

 
På enheten finns läkemedelsansvariga. Läkemedelsansvariga har rätt att dela läkemedel i do-
sett och får administrera läkemedel. Antalet läkemedelsansvariga bör anpassas så att verk-
samheten fungerar. Läkemedelsansvariga utses av enhetschefen. 

 
Då yrkesutbildad hälsovårdspersonal saknas på enheten, bör särskild vikt fästas vid att den 
personal som handlägger läkemedel har tillräcklig kompetens och förmåga för detta.  
Då yrkesutbildad personal inom hälsovården arbetar vid enheten bör denna tillsättas som lä-
kemedelsansvarig för läkemedelshanteringen vid enheten. 
 
 
Inom Kårkulla samkommun är enskilda aktörers roll följande: 
 
Överläkaren ansvarar för samkommunens läkemedelsplan, beviljar och häver tillstånd gäl-
lande läkemedelshantering och upprätthåller en förteckning över läkemedelsansvariga vid 
samkommunens enheter. 
 
Läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen som ges/administreras åt en klient. Läkaren har 
alltid ansvaret för helheten i läkemedelsbehandlingen. Läkaren ansvarar i samarbete med yr-
kesutbildad personal inom hälso- och sjukvården, vilken fått utbildning i läkemedelsbehandling 
för bedömning av vårdbehovet, för handledning och rådgivning i fråga om läkemedelsbehand-
ling och för bedömning av dess effekt. 

 
Dessa instruktioner gäller också för medicinestuderande som sköter en läkarbefattning. De 
arbetar under ledning och tillsyn av en legitimerad läkare då de utför sina uppgifter. 
 
 
Helhetsansvar för genomförande av läkemedelsbehandling i hälso- och sjukvården has av le-
gitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård, vilken fungerar som chef på sin 
enhet eller en sjukskötare som ansvarar för läkemedelsbehandlingen på enheten.  
Den som har helhetsansvaret beslutar om arbetsfördelningen i klientvården samt har hand om 
handledning, rådgivning och tillsyn relaterad till klientvården samt ansvarar för att läkemedels-
försörjningen fungerar. 
Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården administrerar subcutana och 
intramuskulära injektioner. För att av överläkaren få tllstånd att ge vaccin, krävs påvisande av 
kunnande vilket följs upp av en erfaren hälsovårdare som har sina vaccinationstillstånd i kraft. 
 
Läkemedelsansvarig. Läkemedelsansvariga ansvarar för läkemedelshanteringen och läke-
medelsskåpet på enheten. Den läkemedelsansvariga deltar i utdelning av läkemedel från läke-
medelsoriginalförpackning till dosett och bör känna till de läkemedel de handskas med. Läke-
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medelsansvariga ansvarar för anskaffning av brukarens läkemedel på boendet. Läkemedels-
ansvariga bör kontrollera att läkemedelsskåpets innehåll är rätt och att läkemedelsanvänd-
ningen motsvarar mängden införskaffade läkemedel. 
 
Cheferna ansvarar för att personal som deltar i genomförande av läkemedelsbehandlingen 
på enheten har nödvändig kompetens och att omständigheterna är av rätt slag för genomfö-
rande av läkemedelsbehandling. 
 
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har en skyddad yrkesbeteck-
ning och som fått utbildning i läkemedelsbehandling t.ex. närvårdare, kan dela ut läkemedel i 
klientvisa doser, administrera läkemedel på naturlig väg och injicera läkemedel under huden 
och i en muskel. För yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har skyddad yr-
kesbeteckning, bör kompetensen säkerställas genom fortbildning och påvisande av kunnande. 
Skriftligt tillstånd behövs för att för att få genomföra uppgiften. 
 
Yrkesutbildade personer inom socialvården, som har utbildning i läkemedelsbehand-
ling och som i sin utbildning studerat läkemedelsbehandling motsvarande minst de studier 
som ingår i närvårdarutbildning, kan efter fortbildning och påvisande av kunnande genomföra 
läkemedelsbehandling: dosera läkemedel för enskilda klienter på naturlig väg. Skriftligt till-
stånd behövs för att få genomföra uppgiften. 
 
Yrkesutbildade personer inom socialvården som inte har utbildning i läkemedelsbe-
handling kan efter fortbildning och påvisande av kunnande ge/administrera färdigt distribue-
rade läkemedel på naturlig väg under uppsikt. Vid behov krävs fortbildning kring läkemedels-
behandling med HCI-läkemedel. 
 
Interna vikarier: Enhetschefen ansvarar tillsammans med vikarien för att vikarien har de nöd-
vändiga läkemedelstillstånden och har genomfört nödvändiga påvisande av kunnande. En-
hetschefen ansvarar för introduktion till vikarien på enheten. Vikarien bör bekanta sig med den 
enhetsvisa läkemedelsplanen för att få delta i läkemedelsbehandling. Vikarien har ansvar för 
att handla enligt den enhetsvisa läkemedelsplanen. Vid behov krävs fortbildning i läkemedels-
behandling med HCI-läkemedel. 
 
En legitimerad yrkesutbildad person eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvår-
den som fått utbildning i läkemedelsbehandling ansvarar för genomförande av läkemedelsbe-
handling. Läkare ansvarar för förskrivning av läkemedel samt för att läkemedelsordinationerna 
är korrekta. Arbetstagare som delar ut eller doserar läkemedlet ansvarar för att läkemedlet 
ges i enlighet med läkarens ordination. Varje person som genomför eller deltar i läkemedels-
behandling ansvarar för sin egen insats. Yrkesutbildad person inom socialvården som fått ut-
bildning i läkemedelsbehandling kan ge färdigt distribuerade läkemedel på naturlig väg. Dess-
utom kan de injicera läkemedel under huden efter tillräcklig fortbildning och praktisk träning 
samt efter att de beviljats skriftligt tillstånd av överläkaren. Rätt för yrkesutbildad personal 
inom socialvården att delta i läkemedelsbehandling fastställs i den enhetsvisa läkemedelspla-
nen. 

 
Läkemedelsplanegruppen, tillsatt av samkommunsdirektören, ansvarar för uppdatering och 
uppföljning av samkommunens läkemedelsplan. Läkemedelsplanegruppen står också till förfo-
gande för enskilda aktörers frågor gällande fortbildning i läkemedelsfrågor samt i frågor om 
läkemedel i allmänhet inom samkommunen. 

 
4.2 Fortbildning 

 
Kunnande inom läkemedelsbehandling är centralt och påverkar klientsäkerheten och det krävs 
att arbetstagaren kontinuerligt uppdaterar och utvecklar sitt kunnande. Enhetschefen ansvarar 
för att garantera att personal som deltar i genomförande av läkemedelshanterig har nödvändig 
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kunskap och rätt slags omständigheter. Arbetstagaren ansvarar för upprätthållande av sitt 
eget kunnande samt för att handla inom ramarna för sitt kunnande. 
  
Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är en yrkesutbildad per-
son inom hälso- och sjukvården skyldig att upprätthålla och utveckla den yrkeskunskap som 
utövandet av yrket förutsätter samt att vara förtrogen med de bestämmelser och föreskrifter 
som gäller yrkesutövningen. Arbetstagaren förutsätts, beroende på längden av sin grundut-
bildning, arbetets svårighetsgrad och sin arbetsbeskrivning, i tillräcklig hög grad delta i fortbild-
ning gällande läkemedelsbehandling. 
  
Personal som genomför läkemedelsbehandling är skyldig att under arbetstid delta i fortbild-
ning och annan tilläggsutbildning som arbetsgivaren ordnar. Arbetstagare ansvarar för att be-
döma sitt eget behov av kompletterande utbildning. Arbetsgivaren har i huvudsak ansvar för 
möjliggörande och finansiering av kompletterande utbildning. Arbetsgivarens uppgift är att 
skapa förutsättningar för deltagande i tillräcklig kompletterande fortbildning. 
  
Bedömning av kunnande hos personal som genomför läkemedelsbehandling bör vara en kon-
tinuerlig verksamhet som hör ihop med bedömning av klientvår. Individuellt kunnande och ut-
bildningsbehov inom läkemedelsbehandling bedöms också i samband med utvecklingssamtal 
som en del av arbetstagarens övriga yrkesmässiga utveckling. 
  
 
4.3 Säkerställande av kunnande inom läkemedelsbehandling samt tillståndspraxis 

 

Arbetsgivaren kontrollerar examensintygen för alla som ansöker om vikariat, för varje visstids-
anställd och för varje person som ansöker om en ordinarie befattning eller tjänst inom Kårkulla 
samkommun. Arbetstagaren visar upp examensintygen i original för sin chef innan ett arbets-
avtal görs upp. Chefen antecknar på arbetstagarens arbetsavtal att intygen kontrollerats. 
Vid nyanställning kontrolleras sökandes registrering i Valvira i www.terhikki.fi eller i www.suo-
sikki.fi 
 
Studerande inom hälso- och sjukvård behöver ha avlagt minst 2/3 av studierna med godkända 
vitsord före beviljande av tillfälligt arbete som vikarie för en legitimerad yrkesutbildad person 
(Valvira 2010). Då ett arbetsavtal uppgörs kontrollerar chefen de avlagda studiernas tillräcklig-
het genom att inspektera den studerandes studieintyg, vars riktighet intygats, så att antalet av-
lagda studiepoäng som krävs för vikariatet är tillräckliga. Då en studerande under anställ-
ningsförhållandet avser att delta i genomförande av läkemedelsbehandling bör chefen, utöver 
granskning av studieprestationerna, försäkra sig om att studeranden har tillräckliga övriga för-
utsättningar att utföra ifrågavarande uppgift med beaktande av läkemedelsbehandlingens 
kravnivå vid enheten.  
Medicinestuderande lämnar in ett studieprestationsutdrag över sina studier till ledningens sek-
reterare. En medicinestuderande som arbetar som läkare arbetar under ledning och tillsyn av 
en utsedd legitimerad läkare. 
 
Särdrag i genomförande av läkemedelsbehandling och kompetenskrav beskrivs närmare i den 
enhetsvisa läkemedelsplanen. Arbetstagaren bör bli förtrogen med den enhetsvisa läkeme-
delsplanen samt med beaktande av sitt kunnande följa arbetsfördelningen i den enhetsvisa 
läkemedelsplanen. 
  
Enhetschefen försäkrar sig om att interna vikarier får den introduktion som krävs på enheten, 
har nödvändigt kunnande samt har nödvändiga, ikraftvarande tillstånd. 
 
4.3.1 Introduktion 

 
Introduktion i arbetet är en väsentlig del av arbetet, arbetarskyddet och verksamhetens kvali-
tet. Alla som deltar i genomförande av läkemedelsbehandling måste få tillräcklig introduktion i 

http://www.tehikki.fi/
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genomförande av läkemedelsbehandling i enheten. Målen som ställts upp för introduktion i lä-
kemedelsbehandling baserar sig på de kravnivåer som fastställts i den enhetsvisa läkeme-
delsplanen. Introduktionen dokumenteras på läkemedelsbehandlingens blankett för in-
troduktion. På denna antecknar personen som ansvarar för introduktion också de spe-
cialitetsvisa kompetensområdena i fråga om läkemedelsbehandling. 
 
Enhetsvis introduktion genomförs under de första veckorna i arbetet antingen som separata 
läkemedelsdagar eller i samband med övrig introduktion. Då en individuell plan för introduktion 
för en ny arbetstagare utarbetas, beaktas tidigare arbetserfarenhet och kunnande inom läke- 
medelsbehandling. Utgående från detta kartlägger enhetschefen vilka delar av arbetstagarens 
kunnande som uppnår läkemedelsbehandlingens kravnivå på enheten. Målet med introdukt-
ionen är att säkerställa de förutsättningar för läkemedelsbehandling som arbetstagaren fått 
under sin grundutbildning, att handleda arbetstagaren i den enhetsvisa läkemedelsplanen och 
att skapa förutsättningar för arbetstagaren för att genomföra den läkemedelsbehandling som 
ingår i uppgiften. 
  
En studerande inom social- och hälsovård deltar i läkemedelsbehandling, alltid under sin 
handledares omedelbara tillsyn under perioder av praktik och utbildning. I samband med det 
inledande samtalet kontrollerar handledaren omfattningen av den studerandes utbildning i lä-
kemedelsbehandling samt kontrollerar på vilken nivå den studerande presterat i studierna och 
läkemedelsräkningarna. Handledaren följer med den studerandes kunnande inom läkeme-
delsbehandling med hjälp av de prestationer som antecknats på den studerandes elektroniska 
läkemedelsbehandlingspass.   

 
         Plan för introduktion i läkemedelsbehandling 

Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter att varje enhet som genomför läkemedelsbehand-
ling har en plan för introduktion i läkemedelsbehandling. God introduktion i läkemedelsbe-
handling förbättrar klientsäkerheten genom att den minskar risken för fel som kan uppstå vid 
läkemedelsbehandling. En anställd har rätt att få god introduktion i läkemedelsbehandlingen 
på enheten då ny anställning inleds eller då arbetsuppgifter ändras. Introduktionen bör vara 
planmässig och individuell samt tillräckliga resurser bör utses för den. Anställd som tar del av 
introduktionen bör vara aktiv. Aktiva insatser av chefen och hela enheten är en förutsättning 
för en lyckad introduktion. 
 
Introduktionen dokumenteras på blanketten Påvisande av kunnande för respektive yrkes-
grupp. 
 
4.3.2 Tillstånd och praktisk läkemedelskunskap, bedömning av kunnande 

 
Enligt THL:s Turvallinen lääkehoito 2015 bör vårdpersonal bevisa sitt kunnande för att få han-
tera läkemedel. Inom Kårkulla samkommun används LOVe nätutbildning i läkemedelsbehand-
ling för säkerställande av teoretiskt kunnande. Utbildningsmaterialet är baserat på Social- och 
hälsovårdsministeriets handbok Säker läkemedelsbehandling, som gör det möjligt för persona-
len att upprätthålla sin yrkeskompetens. 
 
För att få ett av överläkaren undertecknat tillstånd bör den ansökande ha avklarat de nätut-
bildningsdelar i läkemedelsbehandling som krävs, fått introduktion vid enheten samt 
påvisat sitt kunnande enligt kriterierna vid Kårkulla skn (se bilaga). 
I direktivet för LOVe nätutbildning för läkemedelsbehandling framgår bl.a. inloggningsinstrukt-
ioner och beskrivning av vilka moduler LOVe nätutbildning som krävs av respektive yrkes-
grupp (se bilaga). 
 
Vårdpersonalen vid Kårkullas skn läser och tenterar följande nätutbildningar i läkeme-
delsbehandling: 
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Sjukskötare: Grundkunskaper i läkemedelsbehandling; teori och läkemedelsräkning, HCI-lä-
kemedelsbehandlingstillstånd, läkemedelsbehandling av psykiska störningar samt alkohol- 
och drogberoende, geriatrisk läkemedelsbehandling, läkemedelsbehandling vid smärta och 
vaccinationstillstånd. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar till att genom-
föra läkemedelsbehandling. Sjukskötare ansvarar i praktiken för helheten av läkemedelsbe-
handlingen vid sin verksamhetsenhet. 
 
Läkemedelsansvariga: Grundkunskaper i läkemedelsbehandling; teori och läkemedelsräk-
ning, HCI-läkemedelsbehandlingstillstånd och geriatrisk läkemedelsbehandling. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar till att genom-
föra läkemedelsbehandling. 

 
Läkemedelsansvariga i KUR-byggnaden (krisvård, undersökning och rehabilitering): 
Grundkunskaper i läkemedelsbehandling; teori och läkemedelsräkning, HCI-läkemedelsbe-
handlingstillstånd, geriatrisk läkemedelsbehandling och läkemedelsbehandling mot smärta. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar till att genom-
föra läkemedelsbehandling. 
 
Närvårdare, mentalvårdare och vårdare av utvecklingshämmade: Grundkunskaper i läke-
medelsbehandling; teori, läkemedelsräkning och HCI-läkemedelsbehandlingstillstånd. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar till att ge läke-
medel från dosett till brukare. 
 
Socionomer som i sin grundutbildning fått utbildning i läkemedelsbehandling som 
minst motsvarar en närvårdares: Grundkunskaper i läkemedelsbehandling; teori + läkeme-
delsräkning, geriatrisk läkemedelsbehandling samt HCI-läkemedelsbehandlingstillstånd. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar till att genom-
föra läkemedelsbehandling. 
 
Socionomer som inte fått utbildning i läkemedelsbehandling i sin grundutbildning:  
Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för personer som inte har utbildning i läkemedelsbe-
handling och HCI-läkemedelsbehandlingstillstånd. Alternativt grundkunskaper i läkemedelsbe-
handling; teori och läkemedelsräkning och HCI-läkemedelsbehandlingstillstånd. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar till att ge läke-
medel från dosett till brukare. 
 
Personal utan läkemedelsutbildning: Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för personer 
som inte har utbildning i läkemedelsbehandling och HCI-läkemedelsbehandlingstillstånd.  
Alternativt grundkunkaper i läkemedelsbehandling; teori och läkemedelsräkning och HCI-läke-
medelsbehandlingstillstånd. 
Ovanstående nätutbildning + introduktion + påvisande av kunnande berättigar att ge läkeme-
del från dosett till brukare. 

 
Tillstånd givna före 01.03.2019 för i Valvira registrerade närvårdare och socionomer gäller tills             
datum gått ut. Alla tillstånd givna efter 01.03.2019 följer LOVe-direktivet. Alla tillstånd bör un-
dertecknas av överläkaren. 

         Indragning av tillstånd sker skriftligen av överläkaren. 
            
 

Tillstånd i fråga om läkemedelsbehandling: 
 
• Tillstånden är individuella och gäller i 5 år 
 
• Arbetstagaren ansvarar för att ha ett giltigt läkemedelstillstånd och börjar uppdatera 
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tillståndet minst 6 månader innan det går ut. Påvisande av kunnande görs i samband 
med uppdateringen. Tillstånden gäller inom enheten. 
Då ett anställningsförhållande inleds är arbetstagaren skyldig att utföra nätutbildning 
inom 3 månader. Då den anställda har en ikraftvarande webbutbildning (t.ex. LOVe)  
och nyligen arbetat inom social- och hälsovården, kan denna  utbildning räknas till 
godo. 
Ifall arbetstagaren inte har tenterat inom 3 månader efter registrering i LOVe diskute-
rar enhetschefen med arbetstagaren. Arbetstagaren får 1 månad tilläggstid. 

                       Ifall nätutbildningen inte görs inom 4 månader diskuterar enhetschefen igen med  
                       arbetstagaren. Samtalet dokumenteras. Arbetstagaren kan ännu få 2 månader till- 
                       äggstid. 
                       Ifall arbetstagaren inte utfört nätutbildningen inom 6 månader följer sanktioner. 

 
• Tillståndet uppdateras om arbetstagaren varit borta från vårdarbete 2-3 år. Enhetsche-

fen kan överväga vilka delar som behövs tas på nytt, ifall arbetstagaren regelbundet 
gjort inhopp i vårdarbete. 
 

• Då en arbetstagare har ett gällande läkemedelstillstånd, som beviljats av annan ar-
betsgivare och som baserar sig på teoritentamen och kompetensprov, kan tillståndets 
giltighet överföras till Kårkulla samkommuns enheter. Arbetstagaren bör visa upp läke-
medelstillståndet i original. Arbetstagaren bör även påvisa sitt kunnande i läkemedels-
behandling på Kårkullas serviceenhet. 

 
• En studerande som utexamineras genomför webbkursen och tentamen i läkemedels-

behandling i slutskedet av sina studier (inom 1 år före utexaminering). Påvisande av 
kunnande kan göras först efter utexaminering. 

 
• Läkarsekreteraren bereder läkemedelstillståndshandlingar till överläkaren för under- 

skrift. Serviceenheten och arbetstagaren får en kopia av läkemedelstillståndet. Läkar-
sekreteraren på Expert- och uvecklingscentret arkiverar LOVe-läkemedelstillstånds-
handlingar i original. 

 
Kunnande på hög nivå inom läkemedelsbehandling är en grundpelare för klientsäkerhet. Alla 
arbetstagare som deltar i läkemedelsbehandling behöver ett giltigt läkemedelstillstånd i enlig-
het med anvisningarna i läkemedelsplanen för Kårkulla samkommun. Även påvisande av kun-
nande på den egna enheten krävs. 
  
Läkemedelstillståndstentamen får tenteras under 3 tentamenstillfällen under arbetstid. Då 
samma tentamen blivit underkänd 3 gånger kontaktar tentamensövervakaren arbetstagarens 
chef, som inleder nödvändiga stödåtgärder och handledning. En ev. fjärde tentamen skrivs på 
egen tid. Vid behov kan specialarrangemang vidtas inför tentamen. Vid misstänkt läs- eller 
skrivsvårighet kan tentamen göras muntligen. Överenskommelse om en eventuell muntlig ten-
tamen görs på förhand med enhetschefen. 
 
Ifall arbetstagaren, trots försök och stödåtgärder, inte klarar av nätutbildningen inleds dis-
kussion mellan chef och arbetstagare. Arbetstagaren hänvisas vid behov till företagshälsovår-
den för att utreda arbetsförmågan samt för att komma överens om nya arbetsuppgifter och 
eventuell inverkan på lönen. 
  
Efter en sjätte underkänd tentamen görs en bedömning av läget och i första hand begränsas 
uppgifterna på den egna enheten. Ifall det inte är möjligt att övergå till andra uppgifter eller ifall 
arbetstagaren inte vill övergå till uppgifterna som anvisats, tar personalkontoret över ärendet. 
 
Ifall arbetstagaren saknar giltigt läkemedelstillstånd ber enhetschefen arbetstagaren att ge-
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nomföra de webbkurser inom läkemedelsbehandling som krävs. Om arbetstagaren inte upp-
daterar sitt kunnande inom läkemedelsbehandling i enlighet med de givna anvisningarna, ges 
en ny arbetsbeskrivning och lönen bestäms enligt den nya arbetsuppgiften. 
Arbetsuppgiften avgör vilket läkemedelstillstånd som behövs. 
 
Åtta veckor efter att läkemedelstillståndet gått ut, sänks närvårdarens, sjukskötarens eller an-
nan vårdares uppgiftsrelaterade lön på basis av att arbetets svårighetsgrad ändrats. Då ar-
betstagaren uppdaterat sitt kunnande inom läkemedelsbehandling överväger enhetschefen 
höjning av den uppgiftsrelaterade lönen igen. 
 
 

5. LÄKEMEDELSORDINATION 
 

I Finland kan läkemedel ordineras av en läkare, tandläkare och under vissa förutsättningar av 
en sjukskötare, som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har 
beviljats begränsad rätt att ordinera läkemedel. 

 
5.1 Ordination av läkemedel och förbättring av läkemedelssäkerheten 

 
Läkemedel ordineras i samråd med klienten, anhöriga och personalen. Vårdande läkare an-
svarar för läkemedelsordination. 
Alla läkemedel som klienterna använder ordineras av överläkaren eller annan läkare. Detta 
gäller också t.ex. laxeringsmediciner och milda värkmediciner, s.k. handköpsmediciner. Alla 
läkemedel bör dokumenteras enligt anvisningarna i denna läkemedelsplan. 
Då behov av läkemedel konstaterats fastställer hälsovårdscentralens läkare, överläkaren eller 
privat läkare huruvida läkemedelsbehandlingen är indicerad och ordinerar i så fall läkemedlet 
antingen med e-recept eller om det gäller handköpspreparat, genom anteckning om ordinerat 
läkemedel, dos, administrationssätt och administrationsintervall i klientjournalen. 

 
5.2  Rätt att ordinera läkemedel 

 
Person, som är behörig att självständigt utöva läkaryrket, har rätt att ordinera läkemedel till 
människor för medicinskt eller medicinvetenskapligt ändamål. En tandläkare har på motsva-
rande sätt rätt att ordinera behövliga läkemedel för odontologiskt eller odontologivetenskapligt 
ändamål. 
 
5.3 Förutsättningar och krav för ordination av läkemedel 

 
Den läkare eller tandläkare som ordinerar ett läkemedel bedömer klientens behov av läkeme-
delsbehandling och beslutar om läkemedelsbehandlingen med beaktande av klientens hälso-
tillstånd, sjukdomar, tidigare medicinering och eventuella allergier. 
 
Specialtillståndspreparat kan ordineras av läkare eller tandläkare för undantagstillstånd, då 
annan vård inte kommer i fråga eller ger önskat resultat. 
 
Vid Expert- och utvecklingscentret sker ordinationen genom att ordinerande läkare anteck-
nar ordinationen i den elektroniska patientjournalen eller godkänner en telefonordination med 
sin namnteckning i efterskott eller snarast kvitterar en muntlig ordination som den läkemedels-
ansvariga antecknat i klientens elektroniska patientjournal. 
 
Öppenvårdens enheter får läkemedelsordinationer av läkare inom öppenvården eller av 
överläkaren. Ordinationen sker med e-recept eller i särskilda fall per telefon av läkare till apo-
teket. Ändringar av ordinationer sker per telefon, e-post eller som textmeddelande av läkare 
direkt till enheten eller i den elektroniska journalen. Ordinerande läkare antecknar detta i pati-
entjournalen genast då detta är möjligt. Vid ordination av läkare utanför samkommunen bör 



25 (52)                                        Uppdaterad av styrelsen             24.10.2019 
                                   
                                                                                                                               

enheten få en avskrift av ordinationen (kopia på patientjournalanteckningar). Läkemedelsan-
svarig eller annan vårdare som mottar telefonordinationen bör upprepa ordinationen för att 
minska risken för missförstånd i den muntliga kommunikationen. 

 
5.4  Dokumentering av läkemedelsordination 

 
Dokumenteringen sker i klientens elektroniska eller pappersjournal, där alla läkemedelsordi-
nationer finns. Läkemedel som är ordinerade med ett e-receptsyns också i klientens uppgifter i 
Mina Kanta-sidor. Läkemedelsansvarig ansvarar för att klientens alla läkemedel finns anteck-
nade. I patientjournalen antecknas vem som har ordinerat läkemedlet, vilket läkemedel, 
styrka, dos, användningstid och datum då läkemedelsbehandlingen avslutats. 
 
Då ett läkemedel ordinerats för viss tid antecknas alltid också hur länge läkemedlet används. 
Läkemedel som ges vid behov är klientspecifika. Av dokumentationen av läkemedel som ges 
vid behov ska framgå läkemedlets namn, mängd, läkemedelsform, dos, doseringssätt, admini-
streringsdag, klockslag för administrering och namn på personen som administrerat läkemed-
let samt orsaken till att läkemedel getts och vilken inverkan den hade.  Då ordinationen gjorts 
muntligt t.ex. per telefon, görs en anteckning om detta. Ifall tidigare ordination är oklar kan tidi-
gare vårdinrättning, anhöriga, Mina Kanta-sidor m.fl. konsulteras. 

 
 
 
6. GENOMFÖRANDE AV LÄKEMEDELSBEHANDLING 
 

 6.1  Läkemedelsförsörjning 
 
Expert- och utvecklingscentret beställer läkemedel via apoteket vid Pargas stads hälsocen-
trals läkemedelscentral, där personalen består av en ansvarig farmaceut. Verksamheten styrs 
av Fimeas föreskrifter 5/2011 samt 6/2012. 
Öppenvården införskaffar läkemedel via lokala apotek. 
 
6.1.1 Anskaffning av läkemedel, beställning och leverans till Expert- och utvecklings-

centret (EUC) 
 

Läkemedelsansvariga som delar läkemedel ansvarar för att läkemedel beställs till enheten. 
 
Beställning 
Läkemedel och apoteksvaror beställs på en för ändamålet avsedd tredelad blankett, som un-
dertecknas av överläkaren. Läkemedel som ingår i grundurvalet kan också beställas av sjuk-
skötare. Den understa, gröna delen, sparas på enheten för dokumentation av vad som be-
ställts. Den mittersta, gula delen, returneras till enheten tillsammans med läkemedlen och fun-
gerar som forsedel. Forsedeln arkiveras på enheten i ett år. Den översta, vita delen, arkiveras 
i läkemedelscentralen. Beställningsblanketten läggs i en grön transportlåda avsedd för läke-
medelstransporter. 
 
Vid brådskande fall kan en telefonbeställning göras, vilken omedelbart bör bekräftas med en 
skriftlig beställning. HCI-läkemedel, narkotiska läkemedel, alkohol och läkemedel som kräver 
specialtillstånd kan inte beställas per telefon. Inom Expert- och utvecklingscentret (EUC) kan 
läkemedel från annan enhet lånas för att trygga en klients vård. Lånet dokumenteras enligt 
givna anvisningar. 
 
Vårdare som lånar läkemedel bör visa identitetsbevis för personal vid enheten där läkemedlet 
lånas. Anställd vid enheten som lånar ut läkemedel får inte ge läkemedel till en person som 
inte kan identifieras.  
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Vid lån av narkotiska läkemedel bör uppföljningskortet gällande narkotiska läkemedel följa 
med förpackningen till den andra enheten. Två arbetstagare kvitterar alltid lån av narkotiska 
läkemedel (den som lånar av en annan enhet och den som lånar ut). 

 
I särskilda fall, främst om läkemedlet inte ingår i grundurvalet eller om det måste anskaffas 
brådskande, kan läkemedel inhandlas vid Pargas apotek eller annat apotek. Då behövs tele-
fon- eller e-recept. 
 
Vid beställning av läkemedel som hör till grundurvalet kan beställningen skrivas under av en 
sjukskötare. Vid beställning av läkemedel som inte hör till grundurvalet, HCI- läkemedel, läke-
medel som kräver speciallov av Fimea eller läkemedel med tidsbundet specialtillstånd av 
Fimea, undertecknas beställningen av överläkaren. 
 
Narkotiska läkemedel och alkohol beställs på separata blanketter, vilka fungerar enligt samma 
princip som läkemedelsbeställningsblanketterna. Dessa undertecknas alltid av läkare. 
 
Beställaren fyller med kulspetspenna i den översta delen (avdelning, datum etc.) samt kolum-
nerna för ”läkemedelsform, preparat, styrka” och ”beställt”. Bristfälligt ifyllda beställningar och 
beställningar som saknar underskrift kan inte expedieras. 
 
Beställning av medicinska gaser hanteras enligt separat direktiv. Beställning och service av 
medicinska gaser handhas av personal vid Vårdhemmets fastighetsservice, som har genom-
gått tilläggsutbildning och har skriftlig fullmakt för detta ändamål. 
 
Läkemedel som hör till grundurvalet expedieras i regel samma dag beställningen nått läkeme-
delscentralen. Läkemedel som inte hör till grundurvalet beställs 1-2 gånger per vecka eller vid 
behov. Vid brådskande fall bör farmaceuten kontaktas. Läkemedel kan, i akuta situationer på 
överläkarens uttryckliga begäran, levereras samma dag som de beställs. Observera att detta 
medför extra avgifter. 
 
Leverans av läkemedel och retur av oanvända läkemedel eller läkemedel vars datum gått ut, 
till Pargas hälsovårdscentrals apotek sker centraliserat vid EUC av fastighetsservicens chauf-
för. Läkemedelsprovsförpackningar returneras till apotek i öppenvården. 
 
Läkemedel som returneras transporteras i sigillförsedd transportlåda. Läkemedlen transporte-
ras vardagar mellan Pargas hälsovårdscentrals apotek och EUC. 
 
Då försändelsen bör förvaras kallt är lådan försedd med texten ”KYL”. Chauffören ger försän-
delsen direkt till personalen, som omedelbart för innehållet till kylskåp. Försändelsen får inte 
lämnas vid läkemedelsrummen. 
 
Omedelbart då läkemedelsleveransen anlänt packas läkemedlen upp och vårdarna kontrolle-
rar att innehållet är rätt. Lådans plombering bör vara intakt. Då försändelsen innehåller narko-
tiska läkemedel bör vårdaren kontrollera att uppföljningskortkort och förpackning stämmer 
överens. Vid felaktig försändelse kontaktas farmaceuten omedelbart. Farmaceuten kontaktas 
också vid misstanke om att läkemedlen förstörts under transporten. Observera att en del läke-
medel, t.ex. vaccin, är känsliga för både kyla och värme. 
 
Transportlådan rengörs efter varje användning av den som tömmer lådan. 
 
Öppenvård 
 
Anskaffning av läkemedel sker via lokala apotek. Klienterna står för kostnaderna. Recepten 
förnyas antingen av vårdande läkare inom öppenvården eller av överläkaren. I oklara fall är 
det överläkarens plikt att garantera en tillräcklig förskrivning av nödvändiga läkemedel för 
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samkommunens klienter. 
 
Anskaffning av klientens läkemedel till enheten eller till stödboende kan ske av läkemedelsan-
svarig då så är överenskommet. Läkemedelsbeställningen sänds till det lokala apoteket. 
 
Läkemedel levereras oftast i förpackningar för tre månaders behov eller som en kur. Klientens 
läkemedel kan levereras också färdigt dosförpackade. 
 
Överenskommelse om utlämning av läkemedel sker mellan den läkemedelsansvariga/ klien-
ten och apoteket. 
 
Sjukhusapoteken kan leverera influensavacciner för riskgrupper till en boendeenhet. 
Enheterna kan ha ett litet förråd med receptfria läkemedel som ges vid behov, t.ex.koltabletter, 
vilka är genomtänka och godkända av läkare. En förteckning över innehållet i detta förråd bör 
göras upp. Uttag av läkemedel bör dokumenteras och följas upp på blanketten ”Uppföljning av  
läkemedel som används vid behov”. 
 
6.1.2  Förvaring av läkemedel  

 
Läkemedel försvaras i låsbara skåp eller låsbara kylskåp. Enheternas läkemedelsansvariga 
ansvarar för läkemedlen, läkemedelsskåpen och för att en tillräcklig mängd läkemedel finns att 
tillgå för en behövlig tid för alla klienter. Handläggning av specialläkemedel (parenterala pre-
parat, narkotiska läkemedel) sköts av sjukskötare. 
I läkemedelsrummen delas klienternas läkemedel i dosetter för en vecka framåt av läkeme-
delsansvarig. Dosetterna förvaras inlåsta i ett skåp. Skåpet bör vara torrt, temperaturen enligt 
föreskrifter samt läkemedlen skyddade mot ljus.  
 
På enheterna finns låsbara skåp som innehåller bl.a. förbandsmaterial och läkemedel som 
ges vid behov. Läkemedelsansvariga ansvarar för att skåpet är i skick och läkemedlen ku-
ranta. 
 
Nycklar bör förvaras och passagekontroll ordnas så att obehöriga inte har tillträde till läkeme-
delsutrymmena. För narkotiska läkemedel bör finnas ett separat skåp eller fack som kan låsas 
och som utomstående inte kan komma åt. Riskläkemedel och HCI-läkemedel kan förvaras se-
parat från det övriga läkemedelsurvalet och märkas så att de tydligt går att urskilja från övriga 
läkemedel. Skåpet med narkotiska läkemedel (N-skåp) låses med andra nycklar än de till lä-
kemedelsrummet. OBS! Endast sjukskötare får ha tillgång till nycklar till N-skåpet. I undan-
tagsfall, t.ex. vid terminalvård, får närvårdare ha tillgång till dessa nycklar då sjukskötare inte 
finns på plats. 
 
Tillträde till läkemedelsrum eller läkemedelsskåp bör övervakas antingen genom passagekon-
troll eller genom administrering av nycklar. Enhetschefen ansvarar över vem som har tillgång 
till nycklar till läkemedelsskåp. 
 
Läkemedelsrummets dörr hålls stängd för att säkerställa aseptik och arbetsro. Läkemedel-
skåpens dörrar bör alltid vara låsta då ingen arbetar i läkemedelsrummet. Läkemedelskyl-
skåpen bör också vara låsta. 
 
I stödboende kommer vårdpersonal överens med klienten huruvida läkemedel förvaras i en-
hetens låsbara skåp eller hos klienten. 
 
Alla läkemedel som används vid tandläkar- och ögonläkarmottagningar förvaras på samma 
sätt som andra läkemedel. Undersökningsavdelningen handhar läkemedel som används på 
läkarmottagningen. Tandläkaren ansvarar för läkemedel som används på tandläkarmottag-
ningen.    
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Akuta eller läkemedel som ges vid behov 
Läkemedel som ges vid behov samt vid brådskande akutvård kan på enheten förvaras utanför 
läkemedelsskåpet eller läkemedelsrummet t.ex. i ett annat ändamålsenligt låsbart ut-
rymme/skåp. Läkemedlen bör kontrolleras regelbundet. Särskild uppmärksamhet bör fästas 
vid att läkemedlen alltid bör vara brukbara, vid behov snabbt finnas till hands, att läkemedlen 
är kuranta och att de stämmer överens med listan som fastställts på enheten. Temperaturer 
bör följas med och dokumenteras också för dessa utrymmen. 
 
Ett läkemedelspreparat exponeras för mikrobkontaminationer då förpackningen öppnas. Till-
verkarens anvisningar bör följas gällande hållbarheten för läkemedel i öppnade förpackningar. 
Då läkemedelsförpackningarna öppnas antecknas datum då de öppnats och hållbarheten be-
aktas i enlighet med anvisningarna. 
 
Förvaringstemperaturer 
 
På enheten förvaras läkemedel i rumstemperatur och i kylskåp. Rumstemperaturen bör hålla 
sig under +25C. Läkemedel som bör förvaras kallt är speciellt känsliga för temperaturväx-
lingar. Det är viktigt att temperaturen håller sig inom givna gränser (+2C - +8C). 
 
Rums- och kylskåpstemperaturer dokumenteras dagligen samt kontrolleras att frysindikatorn 
är intakt. Ifall frysindikator inte finns till hands används termometer avsedd för kylskåp. På en-
heterna bör frysindikator finnas, i hemförhållanden är denna inte obligatorisk. Rumstempere-
rade läkemedel får inte förvaras i kylen för säkerhets skull, utan de förvaras alltid enligt tillver-
karens anvisning.  
Dokumentbotten för uppföljning av temperaturer  finns på Kårkulla intranät under EUC -> kli-
niska teamet. Kylskåpet bör avfrostas och rengöras regelbundet. Temperaturen avläses dagli-
gen och dokumenteras med datum och initialer. Läkemedelsansvarig ansvarar för att tempe-
raturuppföljning görs. 
 
Frysindikator 
Frysindikatorer för engångsbruk kan beställas via apotek. Observera placeringen av indika-
torn. Den bör placeras på kylskåpets kallaste ställe där läkemedel förvaras, inte på väggen 
eller vid kylelementet. I vissa typer av kylskåp bör observeras att, då kylskåpsdörren varit öp-
pen länge och kompressorn slår på, kan luften i kylskåpet tillfälligt gå under 0-strecket utan att 
för den skull kyla ner varorna. Placera indikatorn så att den kalla luften inte blåser rakt på den. 
Skriv på läkemedelsförspackningen att läkemedlet är obrukbart. 
 
Om temperaturen sjunker under 0C färgas indikatorn. Rektionen är irreversibel, d.v.s. färgen 
neutraliseras inte även om temperaturen återgår till det normala. Indikatorn är då förbrukad 
och bör ersättas av en ny. Läkemedelsansvarig bör skaffa en ny indikator. Använd inte läke-
medel som frusit. 

 
6.2  Genomförande av läkemedelsbehandling 

 
Ändamålsenliga utrymmen och utbildad personal inom hälso- och sjukvård, som behärskar 
fastställda arbetssätt och följer anvisningar, är förutsättningar för att läkemedelsbehandlingen 
ska kunna genomföras. 

En implementerad handhygien har en central roll.  Dålig handhygien hos personal i vårdarbete 
kan leda till att mikrobflora och bakterier på huden förflyttar sig till läkemedel som hanteras. 
Vid läkemedelshanteringsprocessen bör varje skede ske aseptiskt rätt. 

6.2.1 Iordingställande av läkemedel 
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Då det är möjligt iordningställs läkemedel i apoteket. Vid behov kan ett läkemedel också iord-
ningsställas vid en enhet av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 
enligt anvisningar från apotek, tillverkaren eller innehavaren av försäljningstillståndet. 

Iordningsställande av sterila läkemedelspreparat innebär t.ex. att tillägga lösningsmedel i pul-
ver till injektionsvätska eller dra upp injektionsvätska i en spruta. Till iordningställandet hör all-
tid en mikrobkontaminationsrisk. Därför är det särskilt viktigt att arbeta aseptiskt. Hur stor ris-
ken är beror på hur läkemedelshanteraren arbetar, på arbetsmiljön, de hjälpmedel som an-
vänds och på läkemedelsförpackningen. Vid iordningställandet bör också följas statsrådets 
förordning om förebyggande av olyckor på grund av vassa instrument inom hälso- och sjuk-
vården (förordning 317/2103). I förordningen rekommenderas användning av säkerhetsinstru-
ment (bl.a. säkerhetssprutor) samt att nålar utan säkerhetssystem bör läggas direkt i kärl läm-
pade för nålavfall (gula lådor) för att undvika stickskador. 

Vid iordningsställande bör särskild uppmärksamhet fästas vid: 
 

• rätt arbetssätt 
• att läkemedelspreparat, lösningar och förpackningsmaterial överensstämmer 
• förvaring enligt anvisningar 
• användningstid 
• anteckningar på läkemedelstilläggsetikett 
• aseptik 

Sterila läkemedel iordningsställs så nära användningstidpunkten som möjligt. Då läkemedel 
måste förvaras bör hållbarhet och förvaringstemperatur kontrolleras t.ex. på läkemedlets bi-
packsedel.  

Beakta också följande vid iordningsställande av läkemedel: 

• Kontrollera att vätskan är klar vid läkemedelstillägg. 
Vätskan får inte vara grumlig och det får inte finnas partiklar i den. 

• Släng genast öppnade ampuller som inte är fulla. 

• För undvikande av mikrobkontamination och samverkan mellan luft, ljus eller plats 
rekommenderas att injektionsvätska som dragits upp i en spruta inte sparas till nästa 
gång. 

• Fäst en uppdragningskanyl med kork i lagenulans membrankork ifall membrankorken 
används flera gånger.  
Anteckna datum och klockslag då lagenulan öppnats, om den används flera gånger. 

• Ta alltid bort injektionsnålen från membrankorken. Lämna aldrig en öppen eller kork-
försedd injektionsnål i membrankorken p.g.a. kontaminationsrisk. 

• Använd alltid en filternål då läkemedel tas från en glasampull. 
Obs! Vid administrering av vacciner får inte filternål användas. Partiklar kan bli i nålen 
och vaccinationens effekt försvagas. 
 

6.2.2 Utdelning av läkemedel i klientspecifika doser 
 

Läkemedel delas ut i dosetter. Endast läkemedel för en vecka i taget får delas per dosett. Ut-
delning i dosetter sker endast av namngivna personer med behörighet att dela ut läkemedel i 
dosett. För utdelningen ansvarar i första hand legitimerade yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården, i andra hand yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med 
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skyddad yrkesbeteckning och tilläggsutbildning som är utsedd som läkemedelsansvarig. 
 
Läkemedel kan alternativt delas i apoteket färdigt i dosförpackningar, som innehåller nödvän-
diga uppgifter om medicineringen och klienten. 
 
På dosettens baksida finns följande läkemedelsförteckning:  
- Klientens förnamn, tillnamn och födelsetid samt helst foto 
- Namn på varje läkemedel som klienten använder 
- Styrkan för en dos 
- Tidpunkt/tidpunkter då dosen administreras 
- Läkemedel ordinerad för en viss tid. Slutdatumet bör skrivas ut 
 
Blankettbotten för dosettbotten finns på Kårkulla intranät under EUC -> kliniska teamet 
 
På dosetten anges datum då i frågavarande dosering inletts och av vilken läkare (t.ex. läka-
rens initialer). 
 
Läkemedel som ges vid behov, narkotiska läkemedel och läkemedel, som inte håller då de ta-
gits ur sin förpackning, delas inte i förväg. Brustabletter och stora tuggtabletter delas inte i do-
setten, utan ges separat så att klienten inte av misstag sväljer dem hela. Cytostatikatabletter 
delas också separat. För cytostatikatabletter reserveras en egen tablettdelare och vid hante-
ring av tabletterna används dubbla handskar som tas av genast efter hanteringen. 
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid administreringstidpunkt som avviker från enhetens 
normala administreringstider. Administreringstiden bör tydligt framkomma på dosetten. 
 
Innan utdelning av läkemedlet inleds: 
- rengörs bordsytorna med en desinficerande lösning eller duk 
- försäkrar sig utdelaren om att de nödvändiga redskapen (sked, pincett, tablettdelare) är rena 
- desificieras händerna 
 
Efter utdelningen tvättas alla redskap som använts vid läkemedelsutdelningen.  
Tablettdelaren desinficeras alltid mellan delning av olika läkemedel.  
Dosetterna och korgarna som används för förvaring tvättas vid behov, minst en gång i måna-
den. 
 
Orala lösningar delas ut i läkemedelsglas med lock eller i sprutor inom hållbarhetstiden. På 
dem antecknas klientens namn, administreringstidpunkt och innehåll. På sprutorna antecknas 
dessutom administreringsväg för att förebygga förväxling. 
 
Suppositorier och vagitorier kan läggas fram i förväg, men folierna öppnas först vid använd-
ning. Var observant med hållbarheten i rumstemperatur. 
 
Det rekommenderas inte att injektionsläkemedel dras upp i en spruta i förväg. Ifall det ändå 
görs, bör sprutan förses med klistermärke med följande uppgifter: 
 

• Läkemedlets namn och styrka 
• Klientens namn, datum och klockslag för när läkemedlet dragits upp i sprutan 
• Namn på personen som dragit upp läkemedlet i sprutan. (Obs! Beakta hållbarhet) 

 
Efter att läkemedlen delats kontrolleras de av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjuk-
vården för att minimera risk för fel vid utdelning. Vid dubbelkontroll ska personen som kontrol-
lerar läkemedlen identifiera läkemedlet på basis av utseendet. Det räcker inte med att antalet 
tabletter är det samma som på läkemedelslistan. Vid behov jämförs det delade läkemedlet 
med tabletter som finns i en originalförpackning.  
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Utdelning av läkemedel i dosett kräver koncentration och precision. Därför bör utdelningen ske 
under sådana omständigheter att utdelaren får arbeta ostört och inte blir avbruten i sitt arbete. 
Det bör vara möjligt att stänga dörren till utrymmet där utdelningen sker samt att med ett an-
slag på dörren informera att läkemedelsutdelning pågår. Aseptiska arbetssätt är ytterst viktig 
vid läkemedelsdelning. 

 
6.2.3 Krossande av tabletter och öppnande av kapslar 

 
Om klienten inte kan svälja de per dos ordinerade läkemedlen kontaktas läkaren. Läkaren kan 
i mån av möjlighet byta ut läkemedelsformen till brustablett, oralsuspension, plåster etc. Då 
andra läkemedelsformer av preparatet saknas kontrolleras bipacksedel, Pharmaca Fennica 
eller Terveysporttis hemsidor för att se ifall tabletten får krossas eller kapseln öppnas. Depot- 
och enteropreparat får aldrig manipuleras. Vid behov kan farmaceuten på apoteket ombedjas 
att utreda alternativ. 
 
Då det är nödvändigt att krossa en tablett bör obsereras att tabletten uttryckligen bör krossas, 
inte malas. Tabletten kan krossas antingen i en mortel eller med hjälp av en tablettkrossare. 
Tabletten krossas strax innan den ges till klienten. Samma person som krossar tabletten ger 
tablettkrosset till klienten. Ge aldrig ”färdigkrossade” tabletter, eftersom det är omöjligt att 
identifiera krosset. 
 
Då klienten har flera tabletter som alla behöver krossas bör alla tabletter krossas var för sig 
och även intas separat. Krosset från flera tabletter får inte blandas, eftersom de verksamma 
ämnena och hjälpämnena kan reagera med varandra. 
 
Undvik att blanda tablettrosset i mat. Vid behov kan krosset ges tillsammans med sval 
saftsoppa. Det är viktigt att klienten sitter upp då medicinen intas. Se till att klienten dricker or-
dentligt, många läkemedel är frätande och kan skada matstrupen. 
 
Morteln eller tablettkrossaren rengörs alltid efter varje läkemedel.  

 
6.2.3.1 Öppnade förpackningars hållbarhet 
 
Öppnade läkemedelsförpackningar förses med öppnings- eller perforeringsdatum. På förpack-
ningen står det oftast om de är för engångsbruk eller hur länge de kan förvaras efter att de 
öppnats. 
Läkemedlets fysikaliska och kemiska stabilitet efter läkemedlets tillsats eller utspädning kan 
vara flera dygn eller t.o.m längre. Av mikrobiologiska orsaker förkortas hållbarheten för att 
minska infektionsrisken för klienten. 
 
Alla perforerade lagenuler förses med perforeringsdatum och klockslag. Lämna aldrig nålar i 
lagenulans gummikork p.g.a. mikrobiologisk kontaminationsrisk vid mynningen. Använd upp-
dragningskanyl ifall ampullen används flere gånger. 
Om preparat utgår före ändrad hållbarhet, gäller utgångsdatum. T.ex. insulin i rumstemperatur 
den 22.6.2019, som förmodas hålla i 4 veckor, men vars exp. är 06.2019 bör kasseras den 
sista juni. 
 

 
6.2.4 Aseptiskt tillvägagångssätt vid iordningställande av parenteral medicinering 
 
Aseptiskt arbetssätt är ytterst viktigt vid hantering av parenterala läkemedel.  
Inom Kårkulla gäller detta vanligtvis läkemedelsinjektioner (im och sc): 

- Bordsytan torkas med 70 %:ig sprit. 
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- Vid förberedelse används rena handskar 
-    Förpackningar med sterila sprutor och nålar öppnas med omsorg, så att de hålls rena. 

                   I mån av möjlighet används sticksäkra nålar 
-    Allt som perforeras torkas med 70 %:ig sprit (lagenuler, halsen på glasampuller, infus-

ionsflaskor) 
-    Bricka används för nålar och injektioner, vilka tas med till klienten 

I mån av möjlighet undviks lagring av färdigt utspädda preparat 
 

6.3 Delgivning av medicinering till annan vårdinrättning 
 

Innan en brukare överflyttas till annan vårdplats (t.ex. sjukhus) är det viktigt att försäkra sig om 
att mottagande vårdplats har tillgång till alla läkemedel som klienten ordinerats. Läkemedelslis-
tan kontrolleras så att den är uppdaterad och så att den motsvarar klientens faktiska använd-
ning av läkemedel. God praxis är att med brukarens läkemedelslista också sända med bruka-
rens dosett delad för en vecka. 
 
6.4 Bedömning av läkemedelsbehandlingens effekter 

 
Uppföljning av läkemedlens effekt är en väsentlig del av hela vården, inte endast av läkeme-
delsbehandlingen. Då önskad effekt av läkemedelsbehandlingen inte ses, bör medicineringen 
generellt avslutas och om behov för terapi fortfarande finns, bör annan behandling insättas. Ef-
tersom alla läkemedel förorsakar biverkningar, är det väsentligt att balansera biverkningar mot 
önskade effekter, så att de önskade effekterna är större än biverkningarna. Ändringar i läkeme-
delsbehandlingen sker utgående från denna balans och bör på korrekt sätt beskrivas i patient-
journalen. 

För att förstå samband mellan verkningar och biverkningar är det viktigt att personalen, också 
den del av personalen som inte är direkt involverad i läkemedelsbehandlingen, förstår inverkan 
av läkemedel och hur den kan följas upp. Läkemedel ger inte alltid synliga kliniska effekter, 
utan effekterna kan vara biokemiska eller profylaktiska. 

Eftersom behandlingar kan pågå i många år (t.ex. vid epilepsi, psykos, hjärt- och omsättnings-
sjukdomar) är det viktigt att läkaren gör en bedömning av behov och effekter av läkemedelsbe-
handlingen med jämna mellanrum, t.ex. årsvis. Gällande bestämning av läkemedelshalter följs 
rekommendationerna för god medicinsk praxis. 

Läkemedel bör avslutas försiktigt enligt läkarordination även om läkemedlet inte gett önskad 
effekt. Uppföljning av biverkningar är viktigt. 

 
6.5  Dokumentering 

 
Läkemedelsordinationer dokumenteras i klientens läkemedelslista och på förteckningen som 
fästs på baksidan av dosetten. Alla läkemedelsändringar dokumenteras också i den dagliga 
rapporten. 

I övrigt följs lagen om klientens ställning och rättigheter samt förordningen om upprättande och 
förvaring av journalhandlingar. Alla ändringar i läkemedelsbehandlingen måste dokumenteras 
och ansvarig läkare namnges. 

 
Speciell uppmärksamhet bör fästas vid att brukarens läkemedelsbehandling hela tiden är ak-
tuell, inte innehåller generiska parallella läkemedel, att det finns information om kontraindice-
rade (t.ex. allergiframkallande) läkemedel samt innehåller annan nödvändig information som 
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garanterar en trygg läkemedelsbehandling. Interaktioner bör också observeras för särskilt våd-
liga läkemedel, t.ex. varfarin och svampmediciner. Syftet med denna dokumentation är att ga-
rantera ett hinderfritt kommunikationsflöde. 

Vid genomförande av läkemedelsbehandling antecknas i journalhandlingarna uppgifter om be-
hov av läkemedelsbehandling, om de medicinska grunderna, om läkemedelsordinationen och 
om genomförd läkemedelsbehandling. Av anteckningarna i journalhandlingarna bör också 
framgå hur läkemedelsbehandlingen genomförs och om något särskilt framkommit under den. 

6.6  Förstöring, returnering av läkemedel samt läkemedelsavfall 
 

Läkemedel, som används inom social- och hälsovårdsanstalter och som har blivit oanvända, 
vars datum gått ut eller som satts i förbud bör returneras till sjukhusapoteket eller till läkeme-
delscentralen. I öppenvården returneras läkemedlen till apoteken. Inom öppenvården bör ob-
serveras att läkemedlen är personliga och inte får ges till annan klient. Oanvända läkemedel 
eller onödiga läkemedel returneras till apoteket för att förstöras (Valvira 4/2011). 
 
Expert- och utvecklingscentret 
Enheternas läkemedelsskåp kontrolleras regelbundet. Föråldrade läkemedel returneras till apo-
teket, likaså preparat som blivit obrukbara eller vars datum utgått. Returneringen sker i sigillför-
sedda lådor. Kuranta läkemedel som inte längre behövs kan returneras och eventuellt kredite-
ras. Alternativt förvaras de i en separat del i läkemedelsskåpet. Läkemedelsansvariga går ige-
nom skåpen med jämna mellanrum. 
Vid hantering och förvaring av läkemedelsavfall beaktas arbetarskyddet. Mängden läkemedels-
avfall och mängden returnerade läkemedel kan minskas genom regelbunden kontroll av läke-
medelsförrådet, genom att förhållandena i förvaringsutrymmena följs med och genom regel-
bunden kontroll av klientens läkemedelsbehandling. 
 
Vid enheterna kontrolleras innehållet i läkemedelsskåpet med de mellanrum som fastställs i ar-
betsenhetens plan för läkemedelsbehandling. Till apoteket kan brukbara läkemedel returneras 
(beställningsfel, läkemedel som inte behövs på enheten eller föråldrande läkemedel).  
 
Enligt Fimeas föreskrift 6/2012 bör enheternas läkemedelssvinn följas upp. 
 
Innan läkemedel returneras bör den läkemedelsansvariga försäkra sig om att farmaceuten är 
på plats. Det är viktigt att tydligt ange avvsändare samt att leveransen gäller läkemedelsavfall. 
 
I apoteket sorteras avfallet för att skickas vidare och förstöras vid Ekokem i Riihimäki. Läkeme-
delsavfallet klassas som problemavfall. För att hela processen ska lyckas är det viktigt att alla 
som hanterar läkemedel vet vad som skall göras. Ifall sorteringen går fel redan i början blir av-
fallshanteringen garanterat fel i slutändan. 
 
Öppenvård 
Enheternas läkemedelsskåp kontrolleras regelbundet. Till apoteket returneras föråldrade läke-
medel, läkemedel som inte används samt preparat vars datum utgått eller som blivit obrukbara. 

 
 
 

6.6.1 Returnering av läkemedel och läkemedelsavfall  
 

Läkemedel som inte används returneras till apoteket. Onödiga läkemedel får inte lagras på en-
heterna.  
 
Kuranta läkemedel krediteras då de hör till grundurvalet eller kan användas av andra enheter. 
Dessutom bör: 

- läkemedlet har tillräckligt lång hållbarhet 
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- förpackningen vara obruten och intakt 
- läkemedlet ha förvarats rätt – observera vikten av dokumentation! 

 
Returnera kurant läkemedel separat från föråldrat avfall. 
Expert- och utvecklingscentret returneras läkemedlen tillsammans med en läkemedelsblankett 
samt med sigill på lådan. 
 
Kurant läkemedel kan inte returneras, utan inlämnas till det lokala apoteket som läkemedelsav-
fall. Läkemedel klassas som avfall om: 

- läkemedlet: 
- föråldrats  
- perforerats/öppnats 
- förvarats fel 
- tillhör en klient som avlidit på enheten 

- läkemedlets: 
        - datum har utgått 
        - användning förbjudits 

- förpackningen är defekt 
 

Tabletter och kapslar 
Tabletter och kapslar returneras i originalförpackningar. Tabletter och kapslar som fallit på gol-
vet eller som klienten inte intagit kan förvaras i t.ex. en plastflaska som returneras då den 
fyllts. Obs! Läkemedel som klassas som cytostatika eller som innehåller halogener (t.ex. 
Jodix-tabletter, Betadine, se separat bilaga) får inte läggas i ”blandavfallet”. Halverade tablet-
ter som inte används kasseras inom anstaltvården och kan sparas i originalförpackningen 
inom öppenvården. 
 
Infusionslösningar och spolvätskor 
Infusionslösningar som föråldrats hälls i avloppet på avdelningen. Samma förfarande gäller för 
spolvätskor. 

 
Små mängder flytande läkemedel 
Rester från injektioner, oralsuspensioner och infusionslösningar blandas i Serres gel som stel-
nar. Gäller även narkotiska läkemedel. Observera att cytostatika eller läkemedel som innehål-
ler halogenoider (jod, brom, se separat bilaga) INTE får blandas i den stelnande gelen. 
 
Cytostatika 
Cytostatika i tablettform och hela lagenuler returneras alltid separat i originalförpackning. 
 
Narkotiska läkemedel 
Narkotiska läkemedel returneras alltid separat från annat läkemedelsavfall tillsammans med 
den undertecknade blanketten ”Uppföljning av narkotiska läkemedel”. Kontrollera att uppfölj-
ningsblanketten stämmer samt att det undertecknats av läkare. Narkotiska läkemedel hämtas 
personligen till apoteket eller returneras i sigillförsedda läkemedelslådor. 
 
Vid byte av N-plåster viks plåstret ihop och läggs i gula riskavfallsburkar för vassa föremål. 
 
Vaccin 
THL har gett anvisningar om förstöring av vacciner. Dessa finns på sidan: 
https://www.thl.fi/web/rokottaminen/kaytannonohjeita/rokotteidenkasittely/rokotteiden-havittami-
nen 
 
Inaktiverat vaccin kan läggas i läkemedelsavfall. 
 

https://www.thl.fi/web/rokottaminen/kaytannonohjeita/rokotteidenkasittely/rokotteiden-havittaminen
https://www.thl.fi/web/rokottaminen/kaytannonohjeita/rokotteidenkasittely/rokotteiden-havittaminen
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6.6.1.2 Övrigt problemavfall som inte returneras via läkemedelscentralen 
 

Apoteksvaror som klassas som livsmedel kan slängas som vanliga sopor. T.ex. mjölksyre-
bakteriekapslar, vissa vitaminpreparat, bassalvor. 
 
Infusionspåsar och infusionsslangar som innehåller läkemedel läggs i avfallskärl som är 
märkta ”Lääkejäte”. Observera att tom påse och renspolade slangar är vanligt avfall. Använda 
PEG-slangar kan läggas i vanligt avfall för rester, eftersom läkemedelsrester har spolats bort 
av vatten och näringslösning. 
 
Nålar, sprutor och tomma ampuller bör läggas i riskavfallskärl avsett för nålar och vassa 
småsaker. På riskavfallskärlet bör finnas texten ”Viiltävä, pistävä ja tartuntavaarallinen jäte”, 
som varnar för att kärlet innehåller smittosamt avfall. 
 

6.6.2 Produktfel 
 

Då ett produktfel uppdagas på enheten kontaktas genast apoteket för tilläggsinformation. Den 
felaktiga produkten returneras tillsammans med returblankett och kontaktuppgifter. Vid behov 
kontaktas överläkaren. 

Utförligare information om hantering av produktfel finns i Fimeas föreskrift Produktfel 4/2009. 
Observera att fel och avvikelser i t.ex. läkemedelsförpackning och bipacksedel räknas som lä-
kemedelsproduktfel. 

Produkten krediteras efter att partiaffären krediterat apoteket eller läkemedelscentralen. 
 
Avvikelserapporter som gäller produkter och utrustning anmäls via avvikelserapporterings-sy-
stemet HaiPro. 

 
6.6.3 Anmälan om produktfel av tillverkaren 

 
Tillverkaren kontaktar apoteket eller läkemedelscentralen gällande produktfel som uppdagats 
på annat ställe. Farmaceuten meddelar omgående samtliga enheter och/eller klienten, som 
kan tänkas ha en produkt med produktfel. Läkemedelsansvarig eller den som ansvarar för lä-
kemedelsskåpen vid enheten bör kontrollera huruvida preparatet finns på enheten. Oftast gäl-
ler produktfelet endast vissa tillverkningsserier (batch) och då kan läkemedel av annan tillverk-
ningsserie användas i stället.  

Produkten returneras omgående till apoteket eller läkemedelscentralen tillsammans med retur-
blankett. 

Produkten krediteras efter att partiaffären krediterat apoteket eller läkemedelscentralen. 
 

6.7  Personalens bruk av läkemedel 

Läkemedel som beställs via apoteket till enheterna är avsedda för klienterna. Personalen skaf-
far och köper själv de läkemedel som behövs för vård av personalens eget hälsotillstånd. 

6.8  Instruktioner vid misstanke om läkemedelsstöld, missbruk av läkemedel  

Vid misstanke om läkemedelsstöld och missbruk av läkemedel vid enheten, ingrips direkt och 
effektivt. Kårkullla samkommun har utarbetat direktiv för ingripande vid missbruk. https://kar-
kulla.sharepoint.com/stodfunktioner/personal/Delade%20dokument/Alkohol-%20och%20drog-
policy%20f%C3%B6r%20K%C3%A5rkulla%20samkommun.pdf 
Då stöld, missbruk av läkemedel eller arbete i berusat tillstånd uppdagas, är varje arbetstagare 

https://karkulla.sharepoint.com/stodfunktioner/personal/Delade%20dokument/Alkohol-%20och%20drogpolicy%20f%C3%B6r%20K%C3%A5rkulla%20samkommun.pdf
https://karkulla.sharepoint.com/stodfunktioner/personal/Delade%20dokument/Alkohol-%20och%20drogpolicy%20f%C3%B6r%20K%C3%A5rkulla%20samkommun.pdf
https://karkulla.sharepoint.com/stodfunktioner/personal/Delade%20dokument/Alkohol-%20och%20drogpolicy%20f%C3%B6r%20K%C3%A5rkulla%20samkommun.pdf
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skyldig att kontakta sin enhetschef eller den högre ledningen. Missbruk eller stöld av läkemedel 
kan leda till arbetsrättsliga och straffsrättliga åtgärder. 

Stödjande åtgärder (i tillägg till en modell för tidigt ingripande samt företagshälsovårdens 
stöd) för att effektivera uppföljningen och för att utreda missbruk är: 

1. Effektivering av uppföljningen av läkemedelsbruket t.ex. dokumentering av taget läkeme-
del, dubbel kvittering, effektiverad inventering 

2. Effektivering av praxis i fråga om beställning av läkemedel, begränsning av rätten att be-
ställa eller hämta ut läkemedel vid apotek 

3. Statistikföring över enhetens läkemedelsbeställningar 

4. Sammankallande av ansvarspersoner till möte och tillsättande av utredningsgrupp 

5. Uppföljning av kasserade läkemedel 
 

Instruktioner vid misstanke om läkemedelsstöld: 

1. Enhetschefen kallar arbetstagaren till hörande för att ge en varning 

2. Protokoll görs upp gällande hörandet 

3. Anmälan om misstanke om missbruk görs till Valvira 

4. Anställningsförhållandet kan avslutas vid upprepad eller grov förseelse 
 

6.9 Läkemedelsförsörjning under undantagsförhållanden  

Tillgången på läkemedel vid störningar och undantagsförhållanden baserar sig på lagstadgad 
obligatorisk lagring av läkemedel. Apoteken lagrar de läkemedel som enligt lagen omfattas av 
obligatorisk lagring i den omfattning som området behöver. Preparaten och deras mängder har 
fastställts noggrant. Statens säkerhetslager har dessutom placerat krisspecifika läkemedel i 
sjukhuspoteken. På Fimeas hemsidor (fimea.fi) kan vårdpersonalen följa med vilka läkemedel 
som har störningar i distributionen och hur länge de förväntas pågå. 

Då funktioner eller expidering av läkemedel måste minskas vid en längre brist- eller störnings-
situtation, försöker apoteken i första hand försäkra sig om att de viktigaste läkemedlen kan ex-
pedieras till kritiska enheter. 

Läkare som ansvarar för klientens läkemedelsbruk tar ställning till klientens situation och hur 
läkemedelsbehandlingen fortsätter. 

 
6.9.1 Säker hantering av cytostatika 

Iordningställande av cytostatika och vissa biologiska läkemedel har centraliserats till sjukhus-
apoteken.  
Vid hantering av cytostatika vid enheterna bör följande beaktas:  
- arbetarskydd 
- skydd av klient 
- skydd av omgivning 
- hantering av läkemedel och avfall 

Cytostatika får inte ges av en sjuk person, eftersom klienterna vanligtvis har försämrad mot-
ståndskraft. Cytostatika får inte hanteras av person som är gravid, ammar, har ett öppet sår el-
ler eksem på huden. Anvisningar för hantering av cytostatika gäller också för vissa biologiska 
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läkemedel samt för vissa andra riskläkemedel. 
 
Inom Kårkulla samkommun gäller främst frågan om enteral cytostatika. Vid givande av enteral 
(per os, via munnen) cytostatika bör på enheterna minst följande skyddsutrustning användas: 
två par hanskar. Dessa läkemedel får inte krossas eller kapslar öppnas, enbart då det finns ett 
skyddsskåp eller ventilerat skåp. 
 
Vid hantering av sekret från en klient som fått cytostatika bör minst följande skyddsutrustning 
användas: två par handskar, skyddsrock som är förstärkt framtill och i ärmarna samt mun-
skydd. 
 
Vid hantering av cytostatikaavfall bör minst följande skyddsutrustning användas: två par 
handskar. Munskydd används vid behov. 
 
Efter hantering av cytostatika bör händerna tvättas med tvålvatten. I enheter där behandling 
med cytostika ges, bör separata anvisningar om hantering av cytostatika ges. 

 
 

7. KONTROLL OCH UTVÄRDERING AV MEDICINLISTOR SAMT MEDICINBEHANDLING 
 
Tillförlitliga uppgifter om medicinering är nödvändiga för klientsäkerheten. Läkemedelslistorna 
bör vara uppdaterade. Läkemedelslistorna uppdateras på alla enheter där läkemedelsbehand-
ling genomförs. Till en uppdaterad läkemedelslista hör alla läkemedel som klienten har blivit 
ordinerad, också alla receptfria och naturpreparat samt näringstillägg och vitaminer. Läkeme-
delslistan kontrolleras regelbundet på enheten och uppdateras alltid vid läkemedelsföränd-
ringar. Kontroll och ändringar görs av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård eller av läkemedelsansvarig. Alla yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården har an-
svar för att kontrollera att läkemedelsbehandlingen är uppdaterad.  

Enligt lag bör i läkemedelsjournalen också dokumenteras klientens riskuppgifter så som läke-
medelsallergier. 

 
7.1 Kontroll av aktuell läkemedelslista 

 
Då en klient flyttar till en boendeenhet eller förflyttas t.ex. till sjukhus kontrolleras alltid att läke-
medelslistan är uppdaterad. Läkemedelslistan kontrolleras tillsammans med klienten och den 
person som hanterar klientens läkemedel. Medicinering, doser och administreringstiden doku-
menteras på läkemedelslistan enligt den verkliga användningen. Även använda naturläkeme-
del och kosttillskott bör klarläggas och dokumenteras i läkemedelslistan. 
Då läkemedelslistan inte överensstämmer med klientens ordination, antecknas detta i journa-
len. Läkare som ansvarar för vården tar ställning till de läkemedel på läkemedelslistan för vilka 
en anteckning om avvikande dosering gjorts. 

 
7.2  Kontroll och utvärdering av läkemedelsbehandling 
 
Vid kontroll av läkemedelslistan fästs speciellt vikt vid att läkemedelslistan är uppdaterad och 
att den överenstämmer med dosettens läkemedelslista samt vid läkemedelsordinationerna i 
journalen och i Mina Kanta-sidor. Kontroll av läkemedelslistan görs av legitimerad yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvården eller läkemedelsansvarig. Denna kontrollerar att läke-
medlets doseringar och administreringstidpunkter motsvarar godkända vårdprocessen. Samti-
digt kartläggs eventuella överlappningar och interaktioner.  
 
Vid kontrollen tas inte ställning till behov av läkemedelsbehandling, indikation eller ändamåls-
enlighet. Utgångspunkten är att ändringar inte görs i läkemedelsbehandlingen. Detta görs som 
en del av normal läkemedelkontroll. 
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Expert- och utvecklingscentret 
Läkemedelslistorna kontrolleras regelbundet, minst 2 gånger per år av legitimerad yrkesutbil-
dad person inom hälsovård eller läkemedelsansvarig. Då kontrolleras doseringar, doserings-
tidpunkter och eventuella kända interaktioner (Abilitas interaktionsanmälan eller via Ter-
veysportti). Då utvärderas också ev. biverkningar och läkemedelsformens lämplighet för klien-
ten. Det är viktigt att kontrollera att läkemedelslistan i journalen stämmer överens med dosett-
tens baksida. Avvikelser anmäls till överläkaren eller vårdande läkare, som avgör eventuella 
förändringsbehov. 

På Undersökningsavdelningen och rehabiliteringsenheten kontrolleras läkemedelslistorna en-
ligt behov. Läkemedelslistorna kontrolleras vid inskrivning, utskrivning, nya läkemedelsordinat-
ioner samt vid behov. 

Läkaren  granskar klientens läkemedelslista vid årsgranskningen, då också nödvändiga labora-
toriekontroller görs. Ytterligare granskningar görs i samband med läkemedelsändringar, vid bi-
verkningsmisstankar samt vid ändringar i klientens mående. Vårdande läkare gör en helhets-
bedömning av läkemedelsbehandlingen, vid behov med hjälp av annan personal inom hälso- 
och sjukvården. 
 
Öppenvård 
Läkemedelslistan kontrolleras regelbundet, minst 2 gånger per år av en legitimerad yrkesutbil-
dad person inom hälso- och sjukvård eller en läkemedelsansvarig. Då kontrolleras doseringar 
och doseringstidpunkter. Vidare utvärderas eventuella biverkningar och läkemedelsformens 
lämplighet för klienten. Det är viktigt att kontrollera att läkemedelslistan i journalen stämmer 
med dosettens baksida. Avvikelser diskuteras med sjukskötare eller med vårdande läkare. 
Årlig genomgång av klientens medicinering och dennas allmänna hälsa samt nödvändiga la-
boratoriekontroller rekommenderas för alla öppenvårdsklienter. De årliga genomgångarna kan 
utföras av överläkare eller annan vårdande läkare. 
Ambulerande sjukskötare genomför säkerhetskontroller av läkemedelsgranskning. Sjuksköta-
ren gör en samlingsrapport, där det beskrivs vad som utretts gällande läkemedelsbehand- 
lingen samt föreslår förändringar enligt behov. 

 
8. NARKOTISKA OCH HCI-LÄKEMEDEL 
 

Narkotiska läkemedel är en läkemedelsgrupp som regleras av Narkotikalagen 373/2008 och  
Kontroll av narkotika 548/2008. Användning av narkotiska läkemedel innebär en särskilt stor 
risk för missbruk och därför finns detaljerade anvisningar gällande förskrivande av narkotiska 
läkemedel, om expediering av dem samt om patientanvändning.  
 
HCI-läkemedel, d.v.s. läkemedel som i huvusak inverkar på det centrala nervsystemet är ofta 
använda läkemedel.  
Läkemedelsbehandling av klienter inom omsorgen kännetecknas av användning av rätt kraf-
tiga mediciner som inverkar på centrala nervsystemet. En del av dem hör till gruppen HCI-lä-
kemedel. Risk för biverkningar vid fall av feldosering samt för missbruk är i denna grupp sär-
skilt stor, vilket gör att kontinuelig fortbildning krävs för personal som handskas med klienter-
nas HCI-läkemedel. Det samma gäller medicinering med narkotiska läkemedel, vilket inom 
omsorgen i första hand administreras i plåsterform eller som injektioner.  
Norspan-plåster räknas inom anstaltvården till narkotiska läkemedel och inom öppenvården till 
HCI-läkemedel. 

Läkemedel som hör till grupperna narkotiska och HCI-läkemedel har bekräftats av Fimea. 
http://www.fimea.fi/documents/160140/762468/16975_PKV_ja_huumausaineet_FINAL_0 
50609.pdf/b9651219-cd45-431d-bafe-bf38d8b47934 

Det är ytterst viktigt att dubbelkontrollera dosering och administrering av mediciner i grupperna 

http://www.fimea.fi/documents/160140/762468/16975_PKV_ja_huumausaineet_FINAL_050609.pdf/b9651219-cd45-431d-bafe-bf38d8b47934
http://www.fimea.fi/documents/160140/762468/16975_PKV_ja_huumausaineet_FINAL_050609.pdf/b9651219-cd45-431d-bafe-bf38d8b47934
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narkotiska och HCI-läkemedel. De bör hanteras och förvaras särskilt omsorgsfullt p.g.a. risk 
för missbruk. 

 
8.1 Ordinering av narkotiska och HCI-läkemedel 

 
Särskild vikt bör fästas vid säker förvaring, hantering och användning av narkotiska och HCI-
läkemedel. Hantering och förvaring bör utföras så att risken för läkemedelsfel och missbruk 
minimeras. 
Antalet arbetstagare med rätt att använda facket med narkotiska läkemedel bör hållas så lågt 
som möjligt, dock så att klientens vård sköts effektivt. I den enhetsvisa läkemedelsplanen an-
tecknas vem som har rätt att hantera narkotiska läkemedel. Inom enheten utses även perso-
ner som ansvarar för narkotiska läkemedel. 
 
Inom EUC 
I Vårdhemmet ordineras narkotiska och HCI-läkemedel av överläkaren, som skriver in ordinat-
ionen i den elektroniska journalen. Då ordinationen ges av annan läkare bekräftas ordinat-
ionen med överläkaren omgående. Narkotiska läkemedel beställs vid apoteket vid Pargas häl-
sovårdscentral med en specialblankett som kräver överläkarens underskrift. 
 
Öppenvården 
Narkotiska och HCI-läkemedel får aldrig ordineras till apoteket per telefonrecept, utan kräver 
ett e-recept som är i kraft ett år. Då läkemedlet används endast vid behov, används mindre 
förpackningar för att undvika större mängder läkemedel i läkemedelsskåpet. E-receptet rade-
ras då läkemedelsbehovet upphör. Fortsatt behov av medicinering utvärderas regelbundet av 
vårdande läkare. 

 
 
     8.2 Förvaring av N- och HCI-läkemedel 

 
Narkotiska läkemedel förvaras på sätt som förhindrar att obehöriga kan få tillgång till dem. 
Narkotiska läkemedel förvaras i låsta läkemedelsskåp med separat låsbart fack. Förvaring av 
narkotiska läkemedel kräver alltså två lås. Tillgången till narkotiska läkemedel bör begränsas 
till ett så litet antal personer som möjligt. 
HCI-läkemedel förvaras som andra läkemedel i ett låst läkemedelsskåp och behöver inte för-
varas i ett separat fack så som narkotiska läkemedel. 

 
8.2.1  Dokumentering över förbrukning av narkotiska ämnen 

 
Då en beställning av narkotiska läkemedel erhålls bör alltid kontrolleras att uppföljningskortet 
stämmer överens med förpackningen. Uppföljningskort och förpackning bör ha samma namn, 
styrka, mängd och hållbarhet samt vara från samma batch. Det bör alltid finnas ett uppfölj-
ningskort per förpackning. 

Inom öppenvården sänds uppföljningskortet inte med i läkemedelsförpackningen. Uppfölj-
ningskortet finns i blankettform på Kårkullas intranät under EUC -> kliniska teamet. Dokumen-
tering inom öppenvården följer samma principer som inom EUC. 

Uppföljningskortet fylls alltid i med kulspetspenna, aldrig med blyerts. Kulspetsen bör klara 10 
års arkivering. Vid felskrivning streckas texten över så att det går att läsa vad som stått skri-
vet. Korrigeringslack får inte användas. 
 
Mängden ifylls i antal eller milliliter. Mätningsförluster antecknas genast. Då det inte uppstår 
någon mätningsförlust dras ett streck i rutan. 

Vid användning av lösningar fås en klar och tydlig översikt genom att enheten milliliter (ml) an-
vänds i stället för milligram i kolumnen ”Mängd”. Vid användning av tabletter eller depotplåster 
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antecknas antal, inte milligram eller mikrogram. 

I kolumnen skriver den som gett läkemedlet själv sin namnteckning. Ifall namnteckning saknas 
och den som gett läkemedlet inte längre är anställd vid Kårkulla, kan givarens namn textas i 
kolumnen. Därefter bekräftar två personer att ifrågavarande person gett läkemedlet genom att 
skriva sina namnteckningar. 

Den som ger ett läkemedel måste skriva ut sitt namn varje gång läkemedel ges, även om bara 
en klient får läkemedel ur samma förpackning. På uppföljningskortet antecknas ordinerande 
läkarens namn, klientens namn och namn på personal som gett läkemedlet.  

Då förpackningen är tom kontrolleras att uppföljningskortet är ifyllt och att mängderna + mät-
ningsförlusterna stämmer med den totala mängden som erhållits. 

Uppgifterna antecknas nere på baksidan av uppföljningskortet. 
 
Läkaren bestyrker användningen. Inledningsdatum är datum då preparatet erhållits, slutdatum 
den dag läkaren undertecknar dokumentet. Obs! Läkares underskrift behövs även om oöpp-
nad (obruten?) förpackning returneras. 

Då samma förpackning har flera uppföljningskort, undertecknas samtliga kort av läkare och 
korten stansas ihop. 
 
Uppföljningskortet returneras omgående till den som gett ut läkemedlet. Vid returnering bör 
kllientsekretessen beaktas, så att uppföljningskorten läggs i slutna kuvert. 

Då en ampull fallit i golvet och gått sönder antecknas detta på en rad. Händelsen bestyrks 
med underskrift av två personer. 

Om summan läkemedel inte stämmer då förpackningen är tom, kontrolleras att inte någon rad 
skrivits på annan förpacknings uppföljningskort. Klientjournaler genomgås, åtgärder bör vidtas 
för att få bokföringen att stämma. Då allt gjorts utan att felet hittas och misstanke om missbruk 
utesluts, avger överläkaren och enhetens sjukskötare en skriftlig förklaring. Förklaringen be-
skriver vilket preparat det gäller samt mängden försvunnet läkemedel. Vidtagna åtgärder för 
att hitta felet specificeras också. Arkiveringsordningen kräver att förklaringen skrivs på varje 
uppföljningskort. 

Föråldrade narkotiska läkemedel returneras separat tillsammans med korrekt ifyllt uppfölj-
ningskort, som undertecknas av läkare. Obs! Läkares underskrift krävs även för obruten för-
packning. 
 
8.2.2 Att beakta vid byte av N-plåster 

 
Det mest använda N-plåster (narkotiskt plåster) inom omsorgen innehåller buprenorfin och an-
vänds mot värk. Fentanylplåster används mera sällan. Följ i första hand tillverkarens anvis-
ningar gällande hantering av N-plåster. Då inget annat omnämns, tänk på följande: 

1. Fäst plåstret på hel och ren hud. Klipp bort lång behåring, raka inte 
2. Byt plats för plåstret, så att inte huden blir irriterad 
3. Observera att värme (feber, värmedyna) kan öka upptagningen 
4. Plåstret får inte delas eller täckas med annat plåster eller tejp 
5. Skriv bytesdatum samt bytarens initialer på plåstret med tusch, inte kulspetspenna 
6. Ta bort plåstret försiktigt så huden hålls hel 
7. Vik ihop plåstret och lägg det i en för ändamålet avsedd riskavfallsburk, så att det 

inte kan komma i fel händer 
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8.3 Kunskapskrav vid användning av narkotiska och HCI- läkemedel 
 

Enligt THL:s Turvallinen lääkehoito 2015: För att få administrera narkotiska läkemedel krävs 
fortbildning + påvisande av kunnande (tentamen). Efter godkänd tentamen får personen ett 
intyg som är i kraft fem år.   

I den enhetsvisa läkemedelsplanen antecknas: 
- motiveringar till avvikelser i principerna 
- att enheten har överläkarens godkännande till avvikelser 
- hur kunnandet kontrolleras i avvikande situationer 
- vilka personer på enheten som har lov att administrera HCI- och narkotiska läke-

medel 
 
9. HANDLEDNING OCH RÅDGIVNING TILL KLIENTER OCH ANHÖRIGA 

 
Varje yrkesperson inom hälso- och sjukvården som genomför läkemedelsbehandlingar är 
skyldig att ge handledning och rådgivning i samband med läkemedelsbehandling. En väl infor-
merad och handledd klient eller anhörig förbinder sig bättre till läkemedelsbehandlingen. 
Handledning och rådgivning ges i läkemedelsbehandlingens olika faser på ett sådant sätt att 
klinten beaktas individuellt. Det här erbjuder klienten/anhöriga en möjlighet att delta i plane-
ring, genomförande och utvärdering av den egna läkemedelsbehandlingen. 

En klient i öppenvården kan antingen själv ombesörja sin läkemedelsbehandling eller sam-
kommunens personal kan ha ansvar för den. Beslut om att klienten sköter sin egen medicine-
ring är alltid ett undantag och beslutet bör finnas skriftligt belagt i klientens individuella plan 
(IP). Klientens förmåga att sköta sin egen medicinering följs regelbundet upp och vid behov 
omprövas förfaringssättet för en viss tid framöver av ledargruppen på initiativ av enhetsche-
fen. Det utgås från att personalen sköter utdelningen av läkemedel. 

Då klienten själv inte kan besluta i frågan är utgångspunkten i besluten klientens förmodade 
vilja.  Då samförstånd inte kan nås mellan den för vården ansvariga personalen och klienten, 
klientens anhöriga, eller person som är klienten närstående, måste klienten vårdas eller be-
handlas på ett sätt som kan anses vara förenligt med klientens bästa (Lag om klientens ställ-
ning och rättigheter 6-9 § och Omsorgslagen 42j §). Detta avgörs lämpligen av ledargruppen 
på initiativ av enhetsledaren, eftersom frågan gäller klientens omsorgsprogram. 

 
EUC, Kris- undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen (KUR) 
 
Då en klient skrivs ut eller förflyttas till en annan enhet, ges klienten eller klientens anhörig/re-
presentant eller enhetens personal en skriflig, uppdaterad läkemedelslista. Samtidigt genom-
gås läkemedelsbehandlingen muntligt och/eller skriftligt.  
 
Klienten informeras om vilken läkare som bör kontaktas, ifall läkemedlet inte upplevs vara 
lämpligt. Klienten bör dessutom informeras om att läkemedelsbehandlingen inte får avslutas 
eller att doseringen inte får ändras på egen hand. Klienten bör alltid informeras om ev. avvikel-
ser i läkemedelsbehandlingen, vilka i så fall bör dokumenteras i journalhandlingarna. Klienten 
informeras om att också klienten själv har rätt att göra en anmälan om en negativ händelse 
(Haipro). 

 
9.1  Vårdpersonalens källor till handledning och rådgivning 

 
För att en handledning ska lyckas krävs tillräckligt stor yrkeskunskap. En yrkesutbildad person 
inom hälso- och sjukvården kan som hjälp vid handledning i läkemedelsbehandling använda 
sig av informationskällor som baserar sig på förskning, t.ex. databasen www.terveysportti.fi . 
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På Fimeas sidor finns en DARTS-checklista för tillförlitlit läkemedelsinformation samt en data-
bas för medicinering av äldre personer, Medicin 75+ www.fimea.fi Lääke 75+ tietokanta 
www.lääketietokeskus.fi    www.lääkeinfo.fi   https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/ 
http://www.kela.fi/sairastaminen 
 
Information om vaccin och säker vaccination finns bland annat på THL:s webbplats: 
www.thl.fi/sv/web/vaccinationer 
 
Läkemedlens bipacksedlar finns på finska och svenska samt produktresuméerna på Fimeas 
sidor www.fimea.fi 
 

10. TEKNISK UPPFÖLJNING OCH HJÄLPMEDEL VID LÄKEMEDELSBEHANDLING 
 

Vid läkemedelsbehandling av högt blodtryck krävs regelbunden uppföljning av blodtrycket. 
Alla i personalgruppen bör kunna mäta klienters blodtryck. En blodtrycksmätare bör finnas på 
varje enhet. Läkemedelsansvariga ansvarar för att ändamålsenliga blodtrycksmätare finns. 

 
10.1 Tillbehör som används vid uppföljning av läkemedelsbehandling 
Blodtrycksmätare finns av många modeller. Vid inköp av blodtrycksmätare är det viktigt att 
kontrollera att mätaren är kliniskt testad och godkänd. 

Kalibrering av blodtrycksmätare görs hos tillverkaren. Tillverkaren rekommenderar ofta att mä-
tare kalibreras en gång per år. Vid köp av dyrare blodtrycksmätare ingår ofta en kalibrering i 
priset. 

Vid avvikande mätningsresultat med en automatmätare rekommenderas kontroll med en ma-
nuell mätare. 

Blodsockermätare kalibreras hos tillverkaren.  
 

10.2  Injektionstillbehör 
 

Stickskyddade nålar bör användas vid injicering av läkemedel. Direkt efter avslutad injektion 
fälls skyddet ner med ett enhandsgrepp. Skyddet omsluter hela nålen och kan sedan inte tas 
bort. 

Nålar med filter används då läkemedel dras upp från en glasampull för att förhindra att 
ev.glassplitter kommer i kontakt med läkemedlet. 

10.3. Klientspecifik dosdispenseringstjänst 

En patientspecifik doseringstjänst innebär att ett öppenvårdsapotek expedierar de läkemedel 
som klienten ska ta regelbundet. Läkemedlen är delade i påsar för t.ex. 1-2 veckor. Målet med 
patientspecifik doseringsdispensering är att främja säker läkemedelsbehandling.  

 
 
10.4 Infusions- och injektionsutrustning 

 
Infusioner används mycket sällan inom Kårkulla samkommun. Då en klient behöver läkeme-
delsbehandling genom infusion kontaktas hemsjukvården eller hemvården.  
 
Det finns en allvarlig risk att utrustning som används för parenteral läkemedelsbehandling, t.ex. 
sprutor och infusionsslangar och läkemedel som ges med specialteknik, förväxlas med utrust-
ning för enteral nutrition. För att förhindra att utrustning förväxlas, rekommenderas användning 
av produkter som inte är kompatilba med varandra, vilket innebär att det inte är möjligt att 
koppla slangarna fel. 

http://www.fimea.fi/
http://www.l%C3%A4%C3%A4ketietokeskus.fi/
http://www.l%C3%A4%C3%A4keinfo.fi/
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/
http://www.kela.fi/sairastaminen
http://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer
http://www.fimea.fi/
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11. SPECIALSITUATIONER VID LÄKEMEDELSBEHANDLING 
 

11.1  Läkemedelsbehandling mot klientens vilja 
 

En grundpricip gällande läkemedelsbehandling inom Kårkulla samkommun är att klientens 
åsikter hörs och beaktas vid läkemedelsbehandling. Med motivering och tillräcklig information 
på klientens kommunikationsnivå bör samråd gällande medicinering uppnås. 

I specialsituationer bör klientens hälsa tryggas med tvångsåtgärder (lag om klientens ställning 
och rättigheter 6-9 § och omsorgslagen 42j §). Tvångsåtgärder kräver vårdande läkares beslut 
och så korta tvångsåtgärder som möjligt eftersträvas. 

 
11.2  Läkemedelsbehandling enligt lagen om smittsamma sjukdomar 

 
Då en klient behöver medicinering enlig lagen om smittsamma sjukdomar ges medicineringen 
enligt lag. Läkemedlet är kostnadsfritt för klienten. 

Samkommunen följer THL:s rekommendationer gällande vaccinationer mot smittsamma sjuk-
domar. Gällande vårdpersonalens vaccinationer följs också lagen om smittsamma sjukdomar 
(1227/2016). Mera om vacciner i kapitel 12. 

 
11.3 Jodtabletter 

 
Enligt ”Social- och hälsovårdens förberedelser för exceptionella situationer” från 2006 bör kom-
munen reservera minst två doser jodtabletter per person inom social- och hälsovårdens verk-
samhetsenheter. Tabletter bör reserveras för arbetstagare, person i vård samt eventuella följe-
slagare och anhöriga. Enligt samma anvisning bör kommunen vara beredd att dela ut jodtablet-
ter också till dem som inte själva har skaffat jodtabletter. Ansvarig farmaceut handhar inför-
skaffning och distribution. 

Jodtabletter till klienter på Kårkullas vårdhem försörjs av apoteket vid Pargas hälsovårdscen-
tral. Behovet för varje enhet enhet baserar sig på de uppgifter som erhållits av respektive en-
hetschef. 

Boendekommunen ansvarar för anskaffning av jodtabletter till klienterna i samkommunens öp-
penvårdsenheter.  

Tabletterna förvaras vid regionernas egna enheter. Det är viktigt att tabletterna intas omedel-
bart vid radioaktivt nedfall, ett 3-4 timmars dröjsmål minskar effekten med hälften. Intag efter 
12 timmar ger ingen effekt. 

Jodtabletter intas endast på myndigheternas uppmaning! 
 
Mera om strålningsolyckor och beredskap i STM:s publikationer 2006:5 och 2008:15.  
Bilagor:  
Fördelning av jodtabletter 2016 
Anvisningar om hur jodtabletter intas. 
 
 

12 VACCINERING 

Om vaccineringar föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016, kapitel 5 vaccinat-
ioner) samt i Social- och hälsovårdsminsiteriets förordning om vaccinationer (149/2017). Med 
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hjälp av vaccinering eftersträvas skydd för befolkningen mot smittsamma sjukdomar och följd-
sjukdomar som de kan ge upphov till samt mot handikapp och dödsfall. För klienten är vacci-
nationerna i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet och vaccinationsbesök av-
giftsfria. Vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet skaffas av klienten 
själv inom öppenvård med recept av läkare. Inom Expert- och utvecklingscentret kan klienten 
få vaccin som läkare föreskrivit inom den period klienten är inskriven på anstalten. 

Kårkulla samkommun följer THL:s anvisningar i fråga om dosering, tidtabell och kontraindikato-
ner (anvisningarna kan avvika från tillverkarens anvisningar). 

Olika enheter har olika behov gällande vacciner. Vacciner kan indelas i vacciner som hör till det 
nationella vaccinationsprogrammet och i övriga vacciner. Beroende på verksamhetsenhetens 
behov kan vacciner från båda grupperna eller bara den ena behövas. 

Vid enheten bör finnas ett adekvat förvaringsutrymme för vacciner. Temperaturen i vaccinkyl-
skåpen bör övervakas dagligen. Vaccinatören ansvarar för kontroll av vaccinets brukbarhet och 
iordingställer vaccinet precis före vaccineringen. Instruktioner för admininsitreringsväg för ifrå-
gavarande vaccin bör följas. 

Innan ett vaccin förskrivs eller ges bör alltid kontrolleras att det inte finns hinder för vacci-nat-
ionen. Klientens ålder, sjukdomar och andra faktorer som inverkar på hälsotillståndet behöver 
beaktas vid vaccinering. På THL:s sidor kan kontraindiaktonerna för vaccinering kontrolleras: 
https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/praktiska-anvisningar/kontraindikationer-och-forsiktighets-
matt-vid-vaccination 

Ifall en klient vägrar låta sig vaccineras, antecknas detta i patienjournalen. 

12.1. Vaccinatörens yrkesskicklighet och utbildning 

Enligt 6§ i förordningen 149/2017 ansvarar en läkare för planering och genomförande av vacci-
nationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges endast av läkare eller under tillsyn 
av en läkare samt, efter behövlig vaccinationsutbildning, av sjukskötare, hälsovårdare, barn-
morskor eller av förstavårdare som är legitimerade sjukskötare. En läkares tillsyn betyder inte 
att en läkare måste vara närvarande vid vaccinationsögonblicket, men läkaren ansvarar för att 
vaccinatören har ändamålsenlig utbildning för vaccinering, att vaccinatörens yrkesskicklighet är 
uppdaterad, har genomgått webbkursen i vaccinering och påvisat sitt kunnande samt för att ut-
rustningen är adekvat.THL har fastställt vad en vaccinatör ska kunna. Mer information: 
https:/thl.fi/sv/web/vaccinationer/praktiska-anvisningar/vaccinationen-steg-for-steg/ vaccina-
toren-och pavisning-av-vaccinationskunskaper/vad-behover-vaccinatoren-kunna 

 
12.2  Vaccineringar inom Expert- och utvecklingscentret (EUC) 

 
Alla omsorgens klienter har en diagnostiserad neurologisk skada och har rätt till gratis influ-
ensavaccin årligen. Alla klienter vaccineras ifall det inte finns kontraindikationer eller klienten  
nekar vaccinationen.  
 
Enhetens sjukskötare skaffar uppgifter om klientens tidigare vaccinationer. Uppgifterna fås av 
anhöriga, av hälsovårdscentralen i den tidigare boendekommunen samt från Mina Kanta-sidor. 
Uppgifter om tidigare vaccinationer antecknas i patientjournalen. 

Behövliga booster- och grundvaccinationer ges till klienter vid EUC. Också klienter på Under-
sökningsavdelningen och rehabiliteringsenheten har möjlighet att få nödvändiga vaccinationer 
under en vårdperiod. 

Vid EUC ansvarar enhetens sjukskötare eller hälsovårdare med vaccinationstillstånd för vacci-
neringarna. Influensavacciner beställs via läkemedelscentralen vid Pargas hälsovårdscentral 
Alla givna vacciner dokumenteras i patientjournalen Abilita. Vaccinens typ, serienummer, batch 
och vaccinationsställe antecknas. Vaccinatören kvitterar med sina initialer. 

https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/praktiska-anvisningar/kontraindikationer-och-forsiktighetsmatt-vid-vaccination
https://thl.fi/sv/web/vaccinationer/praktiska-anvisningar/kontraindikationer-och-forsiktighetsmatt-vid-vaccination
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12.3 Vaccineringar inom öppenvård 

 
Den lokala hälsovårdscentralen ansvarar för vaccinationsskyddet för klienter inom öppenvår-
den. Givna vaccinationer dokumenteras i hälsovårdscentralens patientjournal. Vaccinationer 
antecknas också i boendets klientjournal eller i Abilita. Ifall klienten har ett separat vaccinat-
ionskort, ifylls detta.  

Läkemedelsansvariga på boendet bör följa med klienternas vaccinationsbehov. Rekommende-
ras en lista/årskalender för aktuella vacciner. 

Enhetens sjukskötare med skriftligt tillstånd att vaccinera kan i samråd med lokal hälsovårds-
central vaccinera klienter. För många klienter är det tryggare att vaccineras hemma eller på 
daglig verksamhet av en bekant sjukskötare. Sjukskötaren bör ha ändamålsenlig utrustning för 
att vaccinera samt för att gardera sig för anafylaktisk chock. 

 
12.4 Personalens vaccinationer 

 
Samtliga klienter inom Kårkulla samkommun har en neurologisk skada och är därmed i risk för 
allvarlig infektionssjukdom. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) bör all perso-
nal som jobbar i klientutrymmen vaccineras mot influensa årligen. Arbetstagare som inte har 
fått naturligt motstånd mot vattkoppor och mässling bör vaccineras mot dessa sjukdomar. La-
gen gäller även studerande som deltar i praktik. Studerandehälsovården ansvarar för att stu-
derande som deltar i praktik har samma vaccinationsskydd. 
 
De som har ett bristfälligt vaccinationsskydd får bara av särskilda skäl arbeta i klientutrymmen 
vid enheter inom socialvården och hälso- och sjukvården, där det vårdas klienter som medi-
cinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar. 
 
Ifall personal vägrar ta emot vaccin som behövs för arbetet, antecknas detta i journalen. 
Arbetsgivaren kan vid behov ändra på arbetsuppgifter eller enhet ifall arbetstagaren inte under 
en epidemi kan arbeta på sin egen enhet. 

 
12.5 Vaccinatörens utbildningsnivå och fortbildning 

 
Vaccinationer får endast ges av legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård 
med skriftligt vaccinationstillstånd. För att få tillståndet behövs avklarad teoretisk tentamen 
samt påvisande av kunnande. Tillräckliga kunskaper behövs i injektionsteknik, förvaring, doku-
mentering, vaccinationsreaktioner, biverkningar och deras behandling samt i hygien och asep-
tik. Vaccinatören bör regelbundet få intern och extern utbildning gällande de vaccinationer som 
används.  

Påvisande av kunnande mottas av en person som är anställd som hälsovårdare med tillstånd 
att vaccinera. 

 
 
 
 
13. AGERANDE VID FAROSITUATIONER GÄLLANDE LÄKEMEDELSBEHANDLING 
 

All vårdpersonal bör vara observant gällande eventuella farosituationer i samband med läke-
medelsbehandling. Avvikelser och även misstankar om sådana bör rapporteras till läkemedels-
anvarig eller till vårdande läkare. Vid akuta situationer kontaktas alarmcentralen eller närmaste 
läkarjour. 

I den enhetsvisa läkemedelsplanen bör finnas kontaktuppgifter till jourenheter samt individuella 
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handlingsplaner för klienter med riskmedicinering (t.ex. klotsapin/Leponex) eller sjukdomar som 
är känsliga för läkemedelsavvikelser t.ex.epilepsi. 

Enhetschefen ansvarar för att personalens förstahjälpskunskaper uppdateras regelbundet. Fa-
rosituationer rapporteras i HaiPro och genomgås regelbundet vid enheterna. 
Läkemedelsbiverkningar antecknas av läkemedelsansvarig i klientjournalen och i riskdata. Lä-
kemedelsansvarig meddelar också till vårdande läkare, som vid behov gör en anmälan till 
Fimea: 
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf/1a2ce5e0 
-63f8-4866-949a-797e388fceaf 
 
Misstänkta eller konstaterade biverkningar av vacciner anmäls till THL: 
 
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista- ilmoittaminen 

 
13.1  Vård av klient som har råkat ut för läkemedelsskada 

 
På varje enhet bör finnas medicinskt kol på angiven plats. Ett typiskt exempel på läkemedels-
skada är att klienten fått en annan klients läkemedel. Då detta skett kontaktas läkare i första 
hand. Vid behov kontaktas Giftinformationscentralen (tfn 09-471977) och sedan följs Giftcen-
tralens instruktioner. 

Klienten och anhöriga informeras alltid vid betydande avvikelser i läkemedelsbehandlingen och 
eventuella biverkningar detta föranlett. 
 
13.2 Klientens rättigheter att anmäla läkemedelsskada 

 
Enhetschef eller läkemedelsansvarig informerar klienten och anhöriga som deltar i vården om 
farosituationer gällande läkemedelsbehandlingen. 

Klienten eller klientens anhörig har enligt klientlagen rätt att göra en anmärkning om farosituat-
ionen inom vården till enhetschefen. Ifall svaret inte är nöjaktigt informeras klienten eller anhö-
rig om möjligheter att gå vidare med ärendet (Potilaslaki 1992/785, 10 §). 
 
Vid personskador har klienten rätt att få ersättning av Klientförsäkringscentralen 
http://www.pvk.fi/sv/. Personalen eller socialkuratorn vid omsorgsbyrån informerar klienten om 
rättigheter och hjälper till med anmälan. 

 
Kårkulla samkommuns klientombudsman 
Klientombudsmannen informerar om klienternas rättigheter och ger anvisningar i frågor som 
gäller tillämpning av lagen om klientens ställning och rättigheter samt klientskadelagen. 
Klientombudsman: Susanna Friman 
Kontaktuppgifter: potilasasiamies@tyks.fi 
 
13.3 Dokumentering av allvarlig läkemedelsavvikelse 
Allvarlig läkemedelsavvikelse anses vara en avvikelse som leder till sjukhusvård, är grav eller 
livshotande, ger bestående men för klienten, är avsiktlig eller tillfogad p.g.a. grovt slarv. Hän-
delseförloppet dokumenteras i patientjournalen: vad hände, vem var involverad, hur har avvi-
kelsen uppdagats och hur har den åtgärdats. 
 
Vid allvarlig läkemedelsavvikelse fyll noggrant i en skriftlig  avvikelserapport  och skicka den till 
överläkaren, apoteket samt eventuella övriga berörda. Kom ihåg att anteckna klockslag och var 
så tydlig som möjligt. Observera att skicka en kopia av rapporten till Valvira.  
 
Klienten har rätt att få information om händelsen. Ifall klienten inte är mottaglig eller flyttats till 

https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf/1a2ce5e0-63f8-4866-949a-797e388fceaf
https://www.fimea.fi/documents/160140/764068/16911_lomakkeet_LL720s.pdf/1a2ce5e0-63f8-4866-949a-797e388fceaf
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/hyodyt-ja-haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen
http://www.pvk.fi/sv/
mailto:potilasasiamies@tyks.fi
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annan enhet, kontaktas denna i efterskott. Anhöriga bör också informeras. 
 
Följ upp klientens tillstånd, då klienten överlever och klarar sig utan allvarligare men. 
 
Enhetschefen kontrollerar att den som gjort avvikelsen är behörig och har rätt att utföra uppgif-
ten samt att vårdaren har skriftligt tillstånd, ifall det förutsätts, för att utesluta att vårdaren över-
skridit sina befogenheter. 
 
Enhetschefen diskuterar med personalen för att få en uppfattning om personen som gjort avvi-
kelsen förstår allvaret i situationen. Enhetschefen utvärderar personens kompetens och kun-
nande mot bakgrund av händelsen med fokus på kunskapsnivå, erfarenhet etc. Om händelsen 
hänför sig till något som har med tillstånd att göra kan arbetsgivaren vid behov dra in tillstån-
det. Överläkaren och företagshälsovården kontaktas vid behov. 
 
Vid misstanke om att skadan tillfogats avsiktligt ändrar ärendets karaktär och andra anvis-
ningar tillämpas. 
Det är bra att skriftligt dokumentera diskussionerna med berörda parter med tanke på begäran 
om tilläggsutredningar av Valvira eller om ärendet ändrar karaktär. 
Vid allvarlig avvikelse kontaktas Valvira så fort som möjligt per telefon. Valvira behöver namn 
och födelsetid för den som tillfogat skadan. Detta gäller alla som är registreade i Valvira.  

 
13.4 Anmälan om läkemedelsbiverkningar 

 
Med läkemedelsbiverkningar avses skadliga eller andra än avsedda effekter av ett läkemedel. 
Särskilt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och patienten själv bör fästa vikt 
vid observation av symptom, speciellt då ändringar i läkemedelsbehandlingen gjorts. 
  
En del läkemedelsbiverkningar kan upptäckas först flera år efter att läkemedlet lanserats på 
marknaden och läkemedlet använts av tillräckligt många patientgrupper. Därför är anmäl-
ningar om biverkningar gjorda av personer som är berättigade att förskriva och expediera lä-
kemedel, en viktig del av bedömningen av läkemedlens användningssäkerhet. Utgående från 
säkerhetsbedömningen kan vid behov läkemedlets produktresumé och bipacksedel ändras 
eller användning av läkemedlet begränsas, så att nyttan av läkemedlet är större än eventuella 
risker. 
  
En konstaterad eller misstänkt biverkning bör alltid anmälas till Fimea, som ansvarar för upp-
rätthållande av det nationella läkemedelsbiverkningsregistret och förmedlar uppgifterna till in-
ternationella läkemedelsbiverkningsregister. Anmälningssystemets primära uppgift är att tidi-
gare okända, sällsynta biverkningar upptäcks. Därför önskar Fimea att i synnerhet sådana bi-
verkningar som inte nämns i läkemedlets bipacksedel anmäls. 
  
Till Fimea anmäls i synnerhet allvarliga och/eller oväntade biverkningar samt alla biverkningar 
av nya läkemedel: 

  
• vid misstanke om eller konstaterande att ett läkemedel förorsakat en allvarlig biverk-

ning (som lett till ett dödsfall, varit livshotande, lett till sjukhusvård eller förlängd sjuk-
husvård, en bestående eller betydande förlust av funktionsförmågan eller en medfödd 
anomali/missbildning) 

• vid misstanke om eller konstaterande att användningen av läkemedlet lett till en skad-
lig interaktion 

• biverkning som är oväntad och avviker i fråga om sin kvalitet eller styrka från det som 
nämns i läkemedlets produktresumé 

• biverkning som har förorsakats av ett nytt läkemedel eller misstänks ha förorsakats 
av det 

• anmälaren av biverkningen anser att biverkningsfrekvensen verkar öka 
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• biverkning i samband med läkemedelsfel, t.ex. biverkning som orsakas av felaktig ad-
ministreringsväg 

• biverkning i samband med överdos av ett läkemedel 
• biverkningen relaterar till läkemedelsanvändning som avviker från försäljningstillstån-

det, inklusive missbruk och arbetsrelaterad exponering 
  

Läkemedelsövervakningsmyndigheterna utövar utökad tillsyn i fråga om vissa läkemedel. För-
teckningen över preparat som omfattas av utökad övervakning uppdateras månatligen på 
Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: https://www.ema.europa.eu/en/medici-
nes/medicines-under- evaluation 
  
Anvisningar för anmälan av biverkningar finns på Fimeas webbplats: 
https://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/lakemedelssakerhet/anma-
lan_av_lakemedelsbiverkningar 

 
13.5 Anmälan av misstänkta eller konstaterade biverkningar av vaccin 

 
Lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 1.3.2017. Enligt lagen anmäls biverkningar av 
vacciner till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Legitimerad yr-
kesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör en anmälan särskilt vid misstanke om eller 
konstaterande att ett vaccin förorsakat en allvarlig biverkning. Medlemmar i Läkarförbundet, 
Tandläkarförbundet, Veterinärförbundet, Apteekkariliitto, Farmasialiitto och Proviisoriyhdistys 
kan göra en elektronisk anmälan om biverkningar med FiMnet-användarnamn och lösenord. 
Övriga yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården kan fylla i en pappersblankett och skicka 
den till Fimea. Den vaccinerade kan också själv göra en anmälan direkt till Fimea. 
  
Anvisningar för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården om hur en anmälan om biverk-
ningar görs: http://www.fimea.fi/web/sv/lakemedelssakerhet_och_information/lakemedelssa-
kerhet/anmalanav_lakemedelsbiverkningar 

 
13.6 Rapportering om farliga incidenter relaterade till medicintekniska produkter 

 
Medicinska apparater och hälsovårdsanordningar är t.ex. apparater för monitorering, röntgen-
apparater, bilddiagnostik, pulsmätare, operationsbord, sängar, diagnostik som görs nära pati-
enten (blocsocker, crp, leuk).  
 
Inom Kårkulla samkommun ansvarar varje enhet för att medicintekniska apparater sänds till 
leverantören för underhåll. Enheterna ansvarar för att deras produktregister är uppdaterat. La-
gen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (692/2010) förutsätter att produkterna 
underhålls enligt tillverkarens instruktioner och att produkterna installeras, underhålls och re-
pareras endast av person med nödvändig yrkeskunskap och expertis. Lagen kräver att yrkes-
utövare upprätthåller ett kontrollsystem för att garantera säkerheten för produkterna och vid 
användning av dem. I kontrollsystemet registreras uppgifter som är nödvändiga för spårbar-
heten, uppgifter om riskhändelser som inträffat vid användningen av produkter samt uppgifter 
som visar att den användaren har fullgjort de skyldigheter som avses i 24 § i lagen 692/2010. 
Riskfyllda situationer relaterade till produkter och utrustning anmäls i avvikelserapporterings-
systemet Haipro enligt normal praxis.   
Närmare information finns på Valviras sida: 
https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/halsoteknologi 
 
Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (692/2010) kräver att den som an-
vänt den medicintekniska apparaten lämnar en rapport till Tillstånds- och tillsynsverket för 
social- och hälsovården, Valvira, och till tillverkaren eller den auktoriserade representanten vid  
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sådan riskhändelse som har lett till, eller kunde ha lett till, att klientens, användarens eller nå-
gon annans hälsa äventyras och vilken beror på produktens egenskaper, en avvikelse eller 
störning i produktens prestanda, brister i märkningen av produkten, en bristfällig eller felaktig 
bruksanvisning för produkten eller vid användning av produkten. Vid avvikelser och riskfyllda 
situationer relaterade till produkter som producerar strålning görs enligt strålskyddslagen 
592/1991 dessutom en anmälan till strålsäkerhetscentralen (STUK). 
 
Riskfyllda situationer, som förorsakas av produkter eller utrustning för hälso- och sjukvård rap-
porteras alltid till Valvira så snart som möjligt. En allvarlig riskfylld situation anmäls inom 10 
dygn och andra farliga situationer inom 30 dygn. Blanketter vid anmälan om riskfylld situation 
finns på Valviras sidor: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia/valviralletehta-
vat-ilmoitukset/ ilmoitus-vaaratilanteesta 
  
I utveckling av produktmiljön förenhetligas produkturvalet i syfte att främja behärskande av ar-
betet. För trygg användning av en produkt kontrolleras att bruksanvisningarna, som finns i pro-
dukten eller som kommit med produkten, är lätt tillgängliga och med hänsyn till klientsäkerhet i 
en sådan form att de stöder produktens funktion i alla situationer. Då nya produkter tas i bruk 
ordnas användarutbildning, så att alla som behöver utbildningen har möjlighet att delta i den. 
Användare av en produkt eller ett system bör försäkra sig om att platsen där den/det ska an-
vändas lämpar sig för trygg användning av produkten/systemet. 
 
13.6.1  Anmälan av produktfel i läkemedel 

  
Med produktfel i läkemedel avses fel som trots kvalitetssäkringsåtgärder inträffat vid tillverk-
ningen av läkemedlet och som gör att läkemedlet inte uppfyller fastställda kvalitetskrav samt 
kan vara skadligt för användaren. Produktfel kan förekomma i såväl läkemedel tillverkade vid 
läkemedelsfabrik som läkemedel tillverkade vid sjukhusapotek eller öppenvårdsapotek. 

  
13.6.2 Misstanke om produktfel i läkemedel 

  
Varje misstanke om produktfel anmäls till apoteket. Läkemedel som misstänks vara felaktigt 
får inte användas. Apoteket ansvarar för behandlingen av produktfelet och fastställande av 
riskklass samt för åtgärder. Inom öppenvården görs en anmälan till det öppenvårdsapotek 
som sålt eller tillverkat läkemedlet. Inom Expert- och utvecklingscentret görs anmälan till apo-
teket vid Pargas hälsovårdscentral. Läkemedelspreparatet som misstänks vara felaktigt och 
alla produkter som använts, t.ex. lösningsmedel, samt deras partinummer returneras till apote-
ket. Exempel på misstankar om produktfel är fel tabletter i en tablettburk, fel etikett på eller bi-
packsedel i en förpackning eller avvikande färg på lösningsmedlet då det löses upp i en torr-
substans. 

  
Då ett allvarligt produktfel vid en enhet upptäcks då apoteket är stängt, meddelas apotekaren 
så fort som möjligt om felet. Läkemedlet får inte användas. För att få ersättande läkemedel 
kontaktas regionens sjukhusjour.  Med allvarligt produktfel avses t.ex. felaktiga tabletter i  
tablettburk, vars försegling nyss brutits eller felaktiga tabletter i tryckförpackning (blister). 

  
13.6.3 Produktfel om vilket läkemedelsfabrik eller myndighet meddelat 

  
Apoteket informeras om produktfel av läkemedelspartiaffär, av läkemedlets tillverkare/mark-
nadsförare eller Fimea. Apoteket meddelar berörda enheter om produktfelet samt informerar 
dem om vilka åtgärder felet föranleder och åtgärder som skall vidtas omedelbart, t.ex. tas fel-
aktigt parti ur bruk. 
 
 
 

14. RISKHANTERING VID LÄKEMEDELSBEHANDLING OCH KVALITETSSÄKRING 
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14.1 Riskhantering 

 
Med riskhantering avses systematiska förfaranden med hjälp av vilka risker relaterade till verk-
samheten identifieras och bedöms samt tillvägagångssätt för riskhantering, riskkontroll och 
strukturerad rapportering fastställs. 
  
Personer vid de ansvars- och arbetsenheter där läkemedel används kan bedöma risker relate-
rade till enheternas verksamhet på basen av: 
- anmälningar om farliga incidenter gjorda av personal eller klienter 
- övriga farliga incidenter som skett på eg arbetsplatsen och som informerats om på  
  annat sätt 
- riskbedömning som görs inom ansvarsområdena. 
  
Vid riskhantering är centralt att varje enhet identifierar risker som hör till dess verksamhet, be-
dömer hur allvarliga riskerna är och hur sannolikt det är att de förverkligas. På basen av detta 
fastställs riskhanteringsåtgärder. Enhetens plan för läkemedelsbehandling baserar sig på 
dessa identifierade åtgärder. 
 
14.2 Kvalitetssäkring 
  
Läkemedelsbehandlingen inom Kårkulla samkommun följs upp regelbundet via enhetens 
egenkontroll, årlig intern revision samt genom kontroll av läkemedelshanteringen på enhet-
erna av regionala ambulerande sjukskötare. Läkemedelsavvikelser rapporteras i avvikelserap-
porteringssystemet Haipro. 

 
Egenkontroll: Enhetscheferna granskar läkemedelshanteringen tre gånger per år med hjälp 
av egenkontrollblanketten, ”Kvalitetssäkring läkemedel” (se bilaga). Blanketten behandlar bl.a. 
läkemedelstillstånd, aseptik, läkemedelsförsörjning samt rapportering av läkemedelsavvikel-
ser. Upptäckta brister korrigeras snarast. 
 
Intern revision: Kvalitetsrevision av läkemedelshantering görs årligen i samband med intern 
auditering. 
 
Ambulerande sjukskötare och enhetens egen sjukskötare kontrollerar läkemedelshante-
ringen i den egna regionens enheter. Rapport skrivs över besöket. I rapporten bör framgå 
vilka brister som bör åtgärdas.  Ambulerande sjukskötare gör även kontroller i andra regioner 
än sin egen. 
 
 

15. LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH MYNDIGHETSANVISNINGAR 
 

Turvallinen lääkehoito-opas 2015 http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577- 6.pdf?sequence=1 

 
https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/godarbetsutovning/lakemedelsbehandling 

 
Inkinen R., Volmanen P, & Hakoinen S. (red.) 2016. Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoito-
suunnitelmien tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. THL 

   
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-
dle/10024/160659/15_RATI_toimeenpano_ohjelma_loppuraportti.pdf?sequence=4&isAl-
lowed=y 
 
 

16. BLANKETT MODELLER 
 

Modell för Enhetsvis läkemedelsplan samt samtliga blanketter som hänför sig till Läkeme-
delsplanen för Kårkulla samkommun (2018) finns på Kårkullas intranät under EUC -> kliniska 
teamet.  
 
Blankettmodell för Enhetsvis läkemedelsplan: 
 
https://karkulla.sharepoint.com/euc/kliniska-teamet/SitePages/Startsida.aspx 
 
Blankettmodell Dosettbotten: 
https://karkulla.sharepoint.com/euc/kliniska-teamet/SitePages/Startsida.aspx 
 
Blankettmodell Öppenvårdens uppföljning av användning av narkotiska preparat: 
https://karkulla.sharepoint.com/euc/kliniska-teamet/SitePages/Startsida.aspx 
 
Blankettmodell Medicindelningsblankett: 
https://karkulla.sharepoint.com/euc/kliniska-teamet/SitePages/Startsida.aspx 
 
Blankettmodell Temperaturuppföljning i läkemedelskylskåp: 
https://karkulla.sharepoint.com/euc/kliniska-teamet/SitePages/Startsida.aspx 
 
Blankettmodell Temperaturuppföljning i läkemedelsrum 
 
Blankettmodell Kvalitetssäkring läkemedel 
 
Blankettmodell Kalibrering av blodtrycksmätare 
 
Blankettmodell Medicinhistorik 
 
Blankettmodell  Uppföljning av åtgång för läkemedel som används vid behov 
 
Blankettmodell  Vätskelista 
 
Fimeas förteckning över HCI-läkemedel: 
http://www.fimea.fi/-/luettelot-pkvlaakevalmisteista-seka-huumausaineita-ja-psykotrooppisia-
aineita-sisaltavista- laakevalmisteista-vahvistettu 
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