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Läkemedel med risk för bestående toxisk effekt – Riskbedömning och åtgärder 

 Enhet  Datum (åå-mm-dd) 

 Medverkande vid riskbedömning  

Bedömning av 
 Läkemedel  Läkemedelsgrupp (ATC-kod) 

 Beredningsform 

Arbetsmoment som ingår i bedömning 

Iordningställande     Administrering   Avfallshantering 

 Annat: 

Läkemedlet/läkemedelsgruppen har följande risker 

Allergiframkallande/överkänslighet       Fosterskadande     Toxiskt    Irriterande 

 Annat: 

Risker/problem vid hantering 

Aerosol 

Stänk 

Avfallshantering 

Läckage 

   Damm 

   Ånga 

 Annat: 

Exponeringsvägar 

Hudkontakt Inandning kontakt näsa/mun    Kontakt ögon 

 Annat: 

Användningsfrekvens

Dagligen 1-2 gånger/vecka 1 gång/månad eller mer sällan 

 Antal medarbetare som kan komma i kontakt med läkemedlet 

Vår bedömning är att hanteringen av läkemedlet/läkemedelsgruppen utgör 

Allvarlig risk (livshotande). Åtgärder ska dokumenteras (se sidan 2) 

Medelhög risk (bestående men). Åtgärder ska dokumenteras (se sidan 2) 

Låg risk (ringa skada) 
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Åtgärder 

Lokal skriftlig hanteringsinstruktion      Skyddsinformationsblad finns 

Utbildning/information till personal 

Personlig skyddsutrustning 

Skyddsrock/skyddsförkläde       Skyddshandskar 

Andningsskydd          Skyddsglasögon/visir 

Beredningshjälpmedel 

Filterspike          Sprutadapter 

Uppdragningskanyl med partikelfilter         Blandningsaggregat 

Infusionspåse med luerlockfattning på tillsatsport 

 Annat:  

Annan åtgärd 

Uppföljning 

2/2


	Enhet: 
	Datum ååmmdd: 
	Medverkande vid riskbedömning: 
	Läkemedel: 
	Läkemedelsgrupp ATCkod: 
	Beredningsform: 
	Annan åtgärd: 
	Uppföljning: 
	Administrering: Off
	Iordningsställande: Off
	Avfallshantering: Off
	Toxiskt: Off
	Irriterande: Off
	Allergiframkallande/överkänslighet: Off
	Fosterskadande: Off
	Risk: Off
	Avfalllshantering: Off
	Läckage: Off
	Damm: Off
	Ånga: Off
	Aerosol: Off
	Inandning kontakt näsa/mun: Off
	Kontakt ögon: Off
	Användningsfrekvens: Off
	Risk hantering läkemedel: Off
	Hudkontakt: Off
	Utbildning/information till personal: Off
	Lokal skriftlig hanteringsinstruktion: Off
	Andningskydd: Off
	Skyddshandskar: Off
	Skyddsrock/skyddsförkläde: Off
	Skyddsglasögon/visir: Off
	Filterspike: Off
	Infusionspåse med luerlockfattning på tillsatsport: Off
	Sprutadapter: Off
	Uppdragningskanyl med partikelfilter: Off
	Blandningsaggregat: Off
	Antal medarbetare som kan komma i kontakt med läkemedlet: 
	Annat arbetsmoment: 
	Annat läkemedel: 
	Annan risk eller problem vid hantering: 
	Exponeringsvägar: 
	Beredningshjälpmedel: 
	Skyddsinformationsblad finns: Off
	Rensa: 
	Förklaringstext: Fyll i blanketten på skärmen. Spara ner och skriv ut.


