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Nyttjande av gemensamt förråd för
läkemedel
Vilka läkemedel finns i det gemensamma förrådet?
Sällansortiment
Med sällanssortiment avses de läkemedel som beställs av en enhet, men som inte ingår i
bassortimentet. För att öka tillgängligheten och samordningen av läkemedel inom regionen
samlas enheters sällanssortiment ihop och förvaras i gemensamma förråd som är tillgängliga
dygnet runt. Läkemedlen ägs gemensamt av sjukhuset och förpackningarna är märkta med
färgmarkering.
Sällansortimentet är således beroende av vilka läkemedel som beställts utanför
bassortimentet. Det är inget fastställt sortiment, utan varierar kontinuerligt och inga
beställningar görs till sällansortiment.
Buffertlager
I de gemensamma förråden finns även ett buffertlager. I buffertlagret finns ett antal vanliga
läkemedel som ofta har en ojämn förbrukning. I buffertlagret är det möjligt att hämta dessa
läkemedel om ett akut behov uppstår. Buffertlagret har beställningspunkter och fylls på av
Apoteket AB.

En aktuell förteckning över innehållet i de gemensamma förråden, både sällansortiment och
buffertlager, finns i databasen Svepa. Synpunkter på buffertlagrets innehåll skickas
tillsammans med motivering till Läkemedelsenhetens funktionsbrevlåda,
lakemedel@regionostergotland.se

Uttag av läkemedel från gemensamt förråd
Sjuksköterskor kan hämta läkemedel ur gemensamt förråd.
När läkemedel hämtas ur sällansortimentet

Alla som hämtar läkemedel ansvarar för att dokumentera uttaget av läkemedel. Det är viktigt
att detta görs med stor noggrannhet eftersom det ligger till grund för uppdateringen av
Svepa. Dokumentationen görs på blanketten: ”Dokumentation av uttag av läkemedel från
gemensamt förråd”, vilken finns i pärm i förrådet.
Om läkemedlet du söker finns i Svepa, men inte på hyllan, kan någon annan enhet nyss ha
hämtat läkemedlet. Titta då i pärmen över uttag från förrådet, där kan du se vilken enhet som
hämtat läkemedlet.
Läkemedel i sällansortimentet ägs gemensamt av sjukhuset och ingen debitering sker vid
uttag av läkemedel ur detta förråd.
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Några viktiga punkter att tänka på:
• Hämta en så liten mängd läkemedel som behövs.
• Ta hela blisterkartan, om det inte är en endos-förpackning. Klipp inte i blisterkartor då det
finns risk att viktig information så som utgångsdatum kan gå förlorat.
• Vid tabletter i burk eller mixturer i flaska, ta hela förpackningen.
• När läkemedlet använts färdigt på enheten säkerställ att läkemedlet återlämnas till
gemensamma förrådet. För enheter som har läkemedelsservice ombesörjer Apoteket AB
detta.
När läkemedel hämtas ur buffertsortimentet som är placerat i läkemedelsautomat

Alla som hämtar läkemedel gör det genom att logga in och registrera uttaget i
läkemedelsautomaten. För ytterligare information om läkemedelsautomaten se
Läkemedelsautomat, Manualer och Läkemedelsautomat: Läkemedelshantering i dokumenta.
Läkemedel i sällansortimentet ägs gemensamt av sjukhuset och fördelning av kostnaderna
sker enligt schablon.
Vid uttag i buffertlagret kan endast hela läkemedelsförpackningar hämtas. När läkemedlet
använts färdigt på enheten säkerställ att återstående mängd återlämnas till gemensamma
förrådet. För enheter som har läkemedelsservice ombesörjer Apoteket AB detta.
I Motala finns inte någon läkemedelsautomat. Buffertläkemedlen är placerade på öppen
hylla. Uttag hanteras likt När läkemedel hämtas ur sällansortimentet.

Återlämnande av läkemedel till sällansortimentet i gemensamt förråd
Läkemedel som ska lämnas till det gemensamma förrådet läggs i för detta avsedd låda på
egna enheten eller i det gemensamma förrådet i grön låda märkt ”Åter till det gemensamma
förrådet”. För läkemedel som ska kylförvaras, lägg en lapp i återlämningslådan med
läkemedlets namn och ställ in läkemedlet i kylskåp.
De enheter som inte har läkemedelsservice ansvarar själva för att läkemedlet kommer till det
gemensamma förrådet.
Det är varje sjuksköterskas ansvar att lägga överblivna sällanläkemedel i avsedd låda eller
lämnas till det gemsamma förrådet så snart som möjligt då de annars inte är tillgängliga för
övriga enheter.

Behörighet till gemensamt förråd
En medarbetare som ges tillträde till vårdenhetens läkemedelsförråd ges per automatik även
tillträde till de gemensamma förråden för läkemedel och kan hämta ut läkemedel i
läkemedelsautomaten i de gemensamma förråden. Se även riktlinjen Behörighet och tillträde
till läkemedelsförråd.
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