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Ordination av läkemedel utanför
bassortiment
I första hand ska läkemedel från enhetens eget bassortiment ordineras och användas. Om så
inte sker kan följande alternativ vara till hjälp att för att få tillgång till läkemedlet.

Alternativ 1
Finns alternativ till ordinerat läkemedel?
Utbytbart läkemedel i bassortimentet

Kontrollera om det finns ett utbytbart läkemedel i det egna bassortimentet. Information om
vilka läkemedel som är utbytbara finns på www.fass.se och i Region Östergötlands riktlinje
Utbytbara läkemedel – regionala tillägg. Bytet dokumenteras enligt riktlinje
Läkemedelshantering i Cosmic.
Patienten använder sina egna läkemedel

Hanteras enligt enhetens lokala rutin.

Alternativ 2
Finns ordinerat läkemedel eller utbytbart läkemedel tillgängligt i
gemensamt förråd?
Kontrollera om läkemedlet finns i något av de gemensamma förråden. Svepa visar
sällansortiment under fliken ”Sällansortiment” och buffertsortimentet under fliken
”Bassortiment” se enhet ”Buffert”.
För mer information se Nyttjande av gemensamt förråd för läkemedel
För mer information om Svepa, se manual Söka läkemedel i Svepa

Alternativ 3
Finns ordinerat läkemedel eller utbytbart läkemedel tillgängligt i annan
enhets bassortiment?
Kontrollera om läkemedlet finns i tillgängligt på någon annan enhet. Svepa visar
bassortiment på alla enheter med läkemedelsservice på samtliga sjukhus inom Region
Östergötland.
Hämta läkemedel från annan enhets läkemedelsförråd

När ett läkemedel behöver hämtas från en annan enhet ska sjuksköterskan ringa till den
enheten och komma överens om hur mycket som kan hämtas och av vem.
Den mängd som hämtas ska vara rimlig i förhållande till lagerhållen mängd och respektive
enhets behov. Det innebär att det inte är tillåtet att tömma en enhets förråd på ett
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läkemedel. Vid behov av en större mängd läkemedel hämtas vad som behövs till dess att
leverans kan ske av beställt läkemedel.
Ingen interndebitering sker, men utlån ska godkännas av utlånande enhet.
När ett läkemedel hämtas från en annan enhet ska originalförpackning, identifierbara
blisterkartor eller endosförpackade läkemedel överlämnas för att möjliggöra en säker
identifiering. Endast i undantagsfall får enstaka doser lämnas ut. Dessa ska förpackas och
märkas. Överblivna hämtade läkemedel som inte förvaras i originalförpackning ska
kasseras.

Alternativ 4
Finns ordinerat läkemedel eller utbytbart läkemedel tillgängligt vid annat
sjukhus?
Kontrollera om läkemedlet finns tillgängligt på någon annan enhet. Svepa visar
bassortiment på alla enheter med läkemedelsservice på samtliga sjukhus inom Region
Östergötland.
Transport av läkemedel från enhet på annat sjukhus

Vid hämtning av läkemedel från avdelning på annat sjukhus i länet ordnas transport av
beställande avdelning. För information om hur detta görs se FM tjänsters information om
Lathund, transporter.
Levererande enhet ska skriv en kvittenslapp med datum, antal kolli och vilken enhet som är
mottagare. Se blankett Kvittens av läkemedelslådor – taxibil. ”. Transportör signerar och
ansvarar för att få signum av mottagande enhet samt att arkivering av kvittensblanketten
sker.

Alternativ 5
Beställning av läkemedlet från Apoteket AB
Om läkemedlet eller lämpligt alternativ inte finns tillgängligt inom Region Östergötland kan
beställning ske enligt rutin Beställa läkemedel i hel förpackning från Apoteket AB.

Återlämnande av överblivet läkemedel
Då läkemedlet används på enheten förvaras det på avsedd hylla.
Läkemedel som inte tillhör bassortimentet ska inte sparas i enhetens läkemedelsförråd efter
att det använts färdigt. Överblivet läkemedel som inte tillhör bassortimentet ska lämnas åter
till gemensamt förråd, oavsett var det kommer ifrån.
Läkemedel som hämtats men inte förbrukats ska läggas det i för detta avsedd låda på egna
enheten eller i det gemensamma förrådet i grön låda märkt ”Åter till det gemensamma
förrådet”.
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