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Syfte 
Rutinen beskriver innehållet i de kommunala läkemedelsförråd som bekostas av Region Blekinge. 
Dessa läkemedel är avsedda för akut bruk samt palliativ vård i livets slutskede. Även hanteringen 
av ordinationer enligt generella direktiv beskrivs. 

Allmänt 
Läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård behövs för att snabbt kunna ge läkemedel vid 
en akut ordination eller ordinationstillägg vid vård i livets slut.  
Grundkriterier:  

- Läkemedel ur förråd kräver läkarordination, undantag se nedan för ordination enligt 
generella direktiv.  

- Gäller för patienter i kommunal vård.  
- Innebär ingen läkemedelskostnad för patienten.  
- Dokumentation ska ske i patientens journal.  

Ordination enligt generella direktiv  
Enligt HSLF-FS 2017:37 får läkemedel efter behovsbedömning, utdelas av 
sjuksköterskor/distriktssköterskor utan läkarkontakt. Ordination enligt generella direktiv bör ske 
restriktivt och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt eller ändrad medicinering. För de 
läkemedel som kan ges enligt generella direktiv, hänvisas till instruktioner i ” Generell 
läkemedelslista för kommunal vård i Blekinge”. Given dos enligt generella direktiv registreras i 
journalhandling. 

Leverantör 
Leverantör av läkemedel till Region Blekinge är ApoEx och är därmed den leverantör som ska 
användas om inte annat överenskommes. För kommuner där transport av läkemedel från 
Blekingesjukhuset inte är möjlig kan avtal med lokalt apotek slutas.  
  



 
 
 
 
Behöriga beställare 
Endast behöriga sjuksköterskor som är utsedda av respektive kommuns MAS, får beställa 
läkemedel på rekvisition till kommunala förråd. 

Beställning 
Beställning sker på separat rekvisition enligt rutiner gällande apotek där avtal slutits. Det är viktigt 
för att faktureringen till Region Blekinge skall bli korrekt. Vid beställning skall följande 
faktureringsadress anges: 
 
Region Blekinge  
Box 158 
371 22 Karlskrona  
Organisationsnummer: 232100-0081 
Refkod:1615 3185 
Beställande enhet och kommun: Lm-förråd XXXXX kommun. 

Sortiment 
Synpunkter på sortiment lämnas till kommunernas MAS:ar. Läkemedelskommittén fastställer 
sortimentet och reviderar årligen i samråd med MAS:arna.  
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