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Revideringar i denna version 

Innehållsförteckning Akutask SkaS uppdaterad avseende preparatnamn 

anpassat till ny upphandling av läkemedel. Mängd på Glukos injektion för iv användning vid 

hypoglykemi (insulinkoma) är ökad. Glucagon förfylld spruta för im användning är tillagd som 

alternativ till Glukos injektion vid hypoglykemi (insulinkoma). Information tillagd gällande hantering 

vid restsituationer och ny läkemedelsupphandling. Bytt namn på Läkemedelsfunktionen till 

Sjukvårdsapotek VGR SkaS. Redaktionella ändringar. 

Bakgrund, syfte och mål 

För livshotande situationer finns akutväskor, akutvagnar eller akutaskar. Dessa måste förvaras så 

att de är lätt åtkomliga i den akuta situationen. Samtidigt måste placeringen dock väljas så att 

stöldrisken minimeras, läkemedlen ska vara under ständig uppsikt. När en akutask brutits skall den 

omedelbart kompletteras eller bytas. 

APL (Apotek Produktion & Laboratorier) tillhandahåller färdigpackade rikstäckande akutaskar. 

Akutaskar APL beställs från RGL.  

APL:s akutaskar har bedömts av SkaS arbetsgrupp att de inte fyller behovet för SkaS avdelningar 

och mottagningar. Istället finns i denna riktlinje beskrivet en anpassad akutask lämplig för alla 

vårdenheter utom för somatiska akutmottagningar, AVA, IVA, HIVA, IVC, operation/anestesi och 

vårdenheter för yngre barn. 

Tidskritiska läkemedel behöver förvaras på egen vårdenhet (ska ges inom 4 minuter, innan 

hjärtspark alternativt ambulans kommer).  

Kriterier för urval av läkemedel till Akutask SkaS: 

 Läkemedel som behövs omgående i akut fas för anafylaxi, hypoglykemi, kramper, angina 

pectoris 

 Det ska vara lätt att göra rätt även för den som är ovan (både vad gäller ordination och 

administrering), svårt att göra fel (orsaka vårdskada) 

 

Sjukvårdsapotek VGR SkaS (f.d. Läkemedelsfunktionen) kan kontaktas för rådgivning vad gäller 

läkemedelshantering. 

https://www.apl.se/vard-och-apotek/vart-produktregister.html
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/skas/vard/lakemedel/kontakt/
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Definitioner 

VNL  vårdnära läkemedelslager 

PNL patientnära läkemedelslager 

 

Förutsättningar 

 

Ansvar 

Verksamhetschefen (eller den som har fått uppgiften delegerad, t ex läkemedelsansvarig läkare, 

medicinsk rådgivare) fattar beslut om vilka typer av akutaskar och antal som ska finnas på varje 

enhet, samt placering av dessa. Länk till blankett ”läkemedel som får förvaras utanför förrådet”. Ta 

ställning i beslutet vilka som får ordinera och administrera respektive läkemedel ur akutask. 

Läkemedel i akutask kan vara ordinationer enligt generella direktiv om så beslutas. 

Läkemedelsansvarig sjuksköterska är ansvarig för upprättande av akutask efter ovanstående 

beslut. 

 

Läkemedelsansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för kontroll av akutaskar på 

respektive enhet. Lämpligt är att ha ett rullande schema för den praktiska dagliga kontrollen inom 

vårdenheten, så att flera sjuksköterskor är involverade och har kunskap om akutläkemedlen.  

 

Avgränsningar 

I Skövde och Lidköping finns hjärtspark dygnet runt. I Falköping finns möjlighet att få hjälp från 

anestesi dagtid under vardagar. På övrig tid i Falköping och i Mariestad dygnet runt finns möjlighet 

att tillkalla ambulans för tillbud som kräver motsvarande insats. 

Skövde, Lidköping och Falköping har VNL, men VNL finns ej i Mariestad.  

 

Förberedelser 

Inför start ”Akutask SkaS” behöver enheten  

1. beställa plastbox via Marknadsplatsen, art.nr. Förvaringsbox ML Class 2 liter: 
20001098  

2. plocka läkemedel från eget förråd, alternativt hämta läkemedel från VNL 

3. medicinskt oxygen (syrgas), flaska eller ur vägg ska finnas tillgängligt på enheten 

 

Tillämpliga lagar, föreskrifter eller externa riktlinjer 

HSLF-FS 2017:37 
Regionala läkemedelshanteringsrutiner 
 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/0d29758b-0c23-4664-9f85-33a46bc4511f?a=false&guest=true&native=true
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f4b1c152-8aad-437c-950d-b9658205ce04/Regional%20rutin%20läkememedelshantering%20i%20VGR.pdf?a=false&guest=true&native=true
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Arbetsbeskrivning 

Upprättande av akutask SkaS:  

1. Skriv ut innehållsförteckning.  

2. Låda anskaffas enligt anvisning ovan ”Förberedelser”. 

3. Läkemedel enligt INNEHÅLLSFÖRTECKNING packas i lådan. 

4. Etikett med utgångsdatum sätts på INNEHÅLLSFÖRTECKNING i angiven ruta. 
Utgångsdatum styrs av det preparat som har sämst hållbarhet. 

5. INNEHÅLLSFÖRTECKNING viks och läggs i lådan så att hållbarhetsdatum är synligt 
från utsidan.  

6. Akutasken plomberas på enheten med två etiketter. På etiketterna skrivs dagens datum 
och signum av den som har packat lådan.     

 

Underhåll av akutask SkaS: 

Utsedd person/funktion på enheten ansvarar för att dagligen bevaka hållbarheten och att asken är 
obruten.  

1. När utgångsdatum är passerat: 

a. utgångna preparat ersätts 
- de läkemedel som passerat utgångsdatum ersätts (t ex genom att hämta 
läkemedel i VNL). 
- ny etikett med nytt utgångsdatum sätts på innehållsförteckningen som finns i 
lådan (se punkt 4 ovan). 

b. Ta bort gamla etiketter utanpå asken. Akutasken plomberas på enheten med två 
etiketter. På etiketterna skrivs dagens datum och signum.  
 

2. Bruten akutask hanteras på samma sätt. Tjänstgörande sjuksköterska utför arbete enligt 
punkt 1. 

 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/skas8106-2059764901-160/native/akutask%20SkaS%20inneh%c3%a5llsf%c3%b6rteckning%20ver%202%20bli%20v%203%20Barium-id%2031176.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/skas8106-2059764901-161/native/akutask%20SkaS%20instruktion%20f%c3%b6r%20packning%20ver%202%2c%20%c3%b6versedd%20220125%20bariumid%2031176.pdf

