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Rutin utlämning av läkemedel med signering  
 

Bakgrund  

Säkerställa en säker läkemedelshantering av ordinerade läkemedel som ska levereras till 
patientbundet läkemedelskåp från det att sjuksköterska lämnar ut läkemedel som 
förpackats i APO dos eller dosett/ läkemedelspåsar och även övriga läkemedel som 
lämnas ut i sin originalförpackning. 

Syfte  

Säkra läkemedelshanteringskedjan och att ha en spårbarhet. 

 

Aktuellt  

Sjuksköterska signerar att läkemedlet/läkemedlen har utlämnats till enhet dit patient 
tillhör. Sjuksköterska låser in läkemedel i läkemedelskåp som är placerat på respektive 
område, anger datum och signerar detta. 

OBS! Skåp på Centrum och Smuleberg ska inte låsas då det saknas nycklar för hemvård.  

Omvårdnadspersonal med delegering (som har inplanerat att de ska ta med apodos 
eller fått via rapport från ssk om att läkemedel skall tas med till patient) signerar att de 
tagit ut läkemedel från områdets läkemedelskåp / tagit emot och därmed ansvara för att 
läkemedlet överlämnas säkert till patientens personbundnaläkemedelskåp  

Signeringlistan innehåller:  område, patientens namn och födelseår (utifall det finns fler 
med samma namn) datum när läkemedel lämnas ut , vad som lämnas ut – apodos – 
dosett eller läkemedel i orginalförp /läkemedelspåse.  

Signeringlista lämnas ut, bytes av sjuksköterska i samband med varje apdosleverans 
(var 14: dag) och vid utlämnande av dosett, andra läkemedel vid andra datum fylls detta 
på i nedanföljande rader.  

Vid byte av signeringslista lämnar Sjuksköterska ej aktuell signeringslista till enhetschef 
hemvården för kontroll och uppföljning av de som ej blivit signerat av 
omvårdnadspersonal   

Signeringslista (förvaras i markerad ”dokumentsamlare” som ligger ovanpå 
läkemedelskåpet) vilket även tydliggör, synliggör för omvårdnadspersonal att det finns 
läkemedel som lämnats av ssk i skåp som skall till patient. 

Signeringlistan arkiveras av sjuksköterska inom respektive område  


