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1.

De nødvendige utensilier og lægemidler er til rådighed

2.

Utensilier og lægemidler opbevares forsvarligt

3.

Utensilier og lægemidler bortskaffes sikkert.

Læger og sygeplejersker.

Fremgangsmåde:
Utensilier.
Sygeplejerskene er fælles ansvarlige for indkøb af utensilier. Månedligt gennemgås
lagerbeholdningen. Bestillinger foretages elektronisk hos de af klinikken anviste leverandører
og regionen.
Ved modtagelsen af sterilvarer sikres at kasserne er intakte. Beskadiget emballage returneres
med alt indhold.
Utensilier opbevares tørt i lukkede rum i original emballage.
Brugte og udløbende varer bortskaffes afhængig af karakteren som skarpt affald i gule
skårspande eller i lukkede plasticsække.
Lægemidler.
Sygeplejerskerne er ansvarlige for indkøb, kontrol, opbevaring og kassering af lægemidler.
Der er udarbejdet en liste over klinikkens standardbeholdning af lægemidlers art og mængde.
Medarbejderen kontrollerer jævnligt, mindst én gang månedligt beholdningen og supplerer
denne samt kasserer udløbende varer (se årsskema).
Lægemidler opbevares i medicinskab og i køleskab med termometer.
Temperaturen i køleskabet kontrolleres dagligt og anføres i kontrolskema.
Anbrudte ampuller bortskaffes som risikoaffald i skårspande. Udløbende lægemidler returneres
til apoteket.
Anbrudt medicin mærkes med angivelse af dato for anbrud og kasseres ved arbejdstidens

afslutning.
Medicin som medgives patienter mærkes med navn, styrke, indikation og doseringsanvisning
samt dato for udlevering og udløb.
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