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Syfte 
 
Denna riktlinje, samt rutinerna för olika delar av läkemedelshanteringen, ska ge 
underlag för en läkemedelshantering med säkerhet och hög kvalité inom sektor 
Omsorg i Färgelanda kommun. 
 
 
 

Ansvar 
 
 

 Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns upprättat och implementerat ett 
kvalitetsledningssystem inom sektor omsorg i Färgelanda kommun. 
 

 Omsorgschefen ansvarar för att; dokument för kvalitetsledningssystemet 
upprättas och implementeras i verksamhetsområdet. 

 

 MAS ansvarar för att; 
- riktlinje och rutiner för läkemedelshantering upprättas och vidmakthålls 
    samt revideras en gång per år.  
- rutinerna är kända av personalen  
- personalen har den kunskap som behövs för att utföra sysslorna. 
- kontrollera att personalen arbetar enligt rutinerna. 

 

 Sjuksköterska ansvarar för att;  
- arbeta efter och vara väl förtrogen med kommunens riktlinjer och rutiner  
- hålla sig uppdaterad om utveckling och förändringar inom området för  
    läkemedelshantering. 
- delta i information och utbildning till övrig personal när det gäller  
    läkemedelsfrågor. 

 

 Omsorgspersonal ansvarar för att; arbeta efter och vara väl förtrogen med 
kommunens riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering inom sitt 
ansvarsområde.  
 

 Enhetschef ansvarar för att;  
- vara väl förtrogen med kommunens riktlinjer och rutiner för  
    läkemedelshantering .  
-  det finns tillräckligt med kompetent personal för att säkra  
    läkemedelshanteringen.  
-  personalen ges tidsmässigt utrymme för att hantera läkemedel enligt de  
    riktlinjer och rutiner som finns i kommunen  
- ge personalen tillfälle att delta i kompetensutveckling då sådan erbjuds  
    inom området för läkemedelshantering.  



Bakgrund 
 

Kommunens hälso- och sjukvård är i sin helhet öppen vård vare sig den enskilda 

får sjukvård i hemmet eller bor i en särskild boendeform. 

Behovet av hjälp på läkemedelsområdet växlar från enkel hjälp med medicinering 

i hemmet och inköp på apotek till helt övertaget läkemedelsansvar hos svårt sjuka 

och förvirrade vårdtagare.  

Inom läkemedelsområdet är kraven på säkerhet mycket stora. Ett system måste 

därför finnas som ger möjlighet till adekvat och säker läkemedelshantering som 

svarar mot de skiftande behoven. 

Grunden för läkemedelshanteringen inom den kommunala hälso- och sjukvården 

är att den skall vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes 

sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att den enskilde 

själv svarar för omhändertagande och förvaring av de läkemedel som 

ordinerats 

 

Riktlinjerna grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården SOSFS 2000:1. (senaste 

versionen med alla ändringsförfattningar.) och har utarbetats av MAS i samråd 

med hemsjukvården och läkare. 

 

Till riktlinjen följer att stort antal rutiner för att säkerställa läkemedelshanteringen. 

Hela kedjan från ordination, beställning, leverans, förvaring, iordningställande och 

administrering, kontroll samt kassation skall finnas med. 


