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MAS Katarzyna Wisniewska 

Rutinen är framtagen 1/12 2021, gäller från 1/2-2022.  

Framtagen i samverkan med Annika Friberg ssk, Jeanette Hult ssk, Maria Svantesson 

samordnare DV och Stefan Jönsson samordnare DV,  

 

Rutin för hantering av läkemedel på Daglig verksamhet (DV)   

 

Läkemedelslista, signeringslista och planering för läkemedelshantering 

Planering för hantering av läkemedel hos den enskilde överlämnas i pappersform efter 

utskrivning från journalen. Även läkemedelslistan överlämnas i pappersform. 

Signeringslista upprättas enligt sedvanliga rutiner för de tillfällen då mediciner ska 

hanteras på daglig verksamhet (både stående och vid behovs (vb) läkemedel). Listan 
kontrolleras av OAS minst 1 g/månaden. Samtliga dokument lämnas till DV av OAS. 

Läkemedelslista, aktuella signeringslistor och planering för läkemedelshantering 
förvaras på sedvanligt sätt i blå mapp och låses i den enskildes skåp på DV.    

Vid narkotiska preparat som är vb läkemedel som förvaras på DV ska det upprättas 

narkotisk journal på sedvanligt sätt.  

 

Läkemedelsskåp  

Läkemedel förvaras i läkemedelsskåp, helst digitala. Det finns en implementerings plan 

för infarande av digitala LM skåp inom FS. Läkemedelsskåpen märks med den enskildes 
namn. Städ av skåp utförs enligt sedvanlig rutin.   

Varje DV genomför en riskanalys innan verksamheten bestämmer placering av 

läkemedelsskåp för bästa placering utifrån patientsäkerhet. Riskanalysen skickas till 
MAS.      

 

Transport/lämnande av läkemedel till DV 

Vid behovs läkemedel 

Aktuella vb läkemedel lämnas till DV av OAS och placeras i den enskildes LM skåp. 
Mängden och bäst före datum kontrolleras av OAS enligt sedvanlig rutin.  

 



[Skriv här] [Skriv här] 
  
  

Sida 2 av 2 
 

Stående läkemedelsdoser 

Stående doser som ska lämnas till daglig verksamhet hanteras på följande sätt:  

1. När den enskilde åker själv till DV  

Personalen från boende skicka med den enskilde stående mediciner för det 

aktuella tillfälle som ska administreras/överlämnas på DV. Mediciner placeras i 

den enskildes väska. Signeras i hemmet med kod överlämnat av en annan. Detta 

efter sedvanliga kontroller. 

2. När det är personal som kör den enskilde till DV  

Personalen från boendet tar med sig mediciner till DV och signerar med KOD 

överlämnat av en annan. Personalen på daglig verksamhet tar emot mediciner 

och placerar i den enskildes läkemedelsskåp. Signering sker efter 

överlämnade/administrering på signeringslista på DV. Detta efter sedvanliga 

kontroller.    

 

Tid för administrering/överlämnande av stående läkemedel   

Om möjligt ändra tiden för administrering/överlämnade till tider utanför DV. 

 

Kontakt med ssk vid behov av administrering/överlämnande av vb mediciner  

Kontakta OAS enligt gällnade rutin.  

 

Överlämnande av mediciner vid aktiviteter som utgår från DV 

Vb mediciner  

Mediciner tas ur LM skåp på DV av den personal som ska följa med på aktivitet. Även 

blåa mappen tas med. Vid behov av överlämnade av vb läkemedel hanteras 

administrering/överlämnade på sedvanligt sätt.  

Stående mediciner  

Mediciner tas ur LM skåp på DV och personalen signerar på listan med KOD överlämnat 

av en annan. Signering sker efter sedvanlig kontroll. Därefter överlämnas/administreras 
läkemedel enligt ordination på den aktuella tiden under själva aktiviteten.   

 

 


