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1 Syfte

Syftet med rekommendationerna är att skapa en patientsäker och kostnadseffektiv
lösning för akutläkemedel på vårdavdelningar och mottagningar på sjukhusen.
På båda sjukhusen gör hjärtintensivvårdsavdelningen respektive anestesikliniken
utryckningar på larm vid akuta situationer såsom hjärtstopp och anafylaktisk
chock. Vid dessa enheter har man med sig samtliga läkemedel som används vid
ovanstående situationer. För att säkerställa att akutläkemedel trots detta alltid
finns tillgängliga behöver vårdenheterna också ha ett eget särskilt lager med
akutläkemedel.

2 Beställning akutläkemedel

Vårdenheterna kan med fördel dela på förpackningar eftersom det oftast inte
finns förpackningar att beställa som motsvarar rekommenderad mängd, se nedan.
Innan läkemedel beställs, kontrollera även vad som finns i gemensamma förråd
och på andra enheter.

3 Placering akutläkemedel

Akutläkemedel ska vara lätt tillgängliga och bör ej vara inlåsta. Läkemedlen
förvaras på en bricka, en vagn eller i en akutask på vårdenheten.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Ett alternativ är att fylla och använda nuvarande akutaskar inköpta från apoteket.
Obs! Skyddas mot ljus.
Lista med aktuella akutläkemedel En lista som upptar aktuella läkemedel och
antal förpackningar bör finnas på brickan/på vagnen/i akutasken. Varje enhet
ansvarar för att ett uppdaterat PM för handläggning av akut situation finns. Detta
bör förvaras i anslutning till akutläkemedlen.

4 Hållbarhetskontroll

Vårdenheten ansvarar själv för hållbarhetskontrollen. Viktigt är att det på
vårdenheten finns tydliga lokala rutiner för detta. Hållbarheten för läkemedlen ska
kontrolleras regelbundet. Förslagsvis av den som är läkemedelsansvarig
sjuksköterska. Utgångsdatum för respektive läkemedel bör antecknas på lista som
förvaras i anslutning till akutläkemedlen.
4.1 Rutin för kontroll av akutvagn
1. Akututrustningen ska kontrolleras 1g/månaden och efter att den
använts.
Följ den rekommenderade listan.
2. Observera kontroll av funktion, (laryngoskop, ficklampa, syrgas/sug)
och av utgångsdatum, (läkemedel och fabrikssterilt material).
o Ventilationsmask, Infiniti, beställs via Raindance mask nr 3
artikelnr 503000T och nr 4 artikelnr 504000T.
o Andningsballong vuxen engångs, (med mask) nr. 18261 beställs
Raindance.
o Pocketmask för ventilation i plastpåse, nr 18279 beställs via
Raindance.
o Pocketmask till barn med syrgasnippel, artikelnummer 31894,
beställs via Raindance.
o Observera att Adrenalin 1mg/ml, håller ett år från det man tar ut
det i rumstemperatur.
o Byte av batterier Laryngoscop var 6:e månad, gäller torrbatteri
ej uppladdningsbara.
o Kontrollera även defibrilleringselektroder och dess
utgångsdatum. Nya elektroder beställs från förrådet.
3. Vårdenheterna kan med fördel dela på förpackningar eftersom det
oftast inte finns förpackningar att beställa som motsvarar
rekommenderad mängd. Exempelvis sugkatetrar, svalg och
endotrakealtuber. Hjärtintensiven kommer också ha ett större lager av
detta.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk kontakta faktaägaren

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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