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Omvårdnadsförvaltningen 

 

Läkemedel/Cytostatika 
- hanterings- och skyddsinstruktioner 
 

Läkemedel: ………………………………………………………. 

 (ev särskilda anvisningar om läkemedlet)………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
Vårdtagare: …………............................................. pers.nr: ................................ 

 

Instruktioner vid handhavande av ovanstående läkemedel. 

Gäller läkemedel inom ATC-grupperna L01 och L02. 

Följ anvisningar i Handbok för hälso- och sjukvårdsarbete, avsnitt Cytostatika 
(internen: omvårdnadsförvaltningen - rutin och kvalitetshandbok – HSL) samt 
AFS 2005:5.  

Här följer en sammanfattning av regelverken för säker hantering av cytostatika:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Försiktighet ska iakttagas vid arbete med läkemedlet och utsöndringar i sam-
band med behandlingen. Personal, patient och omgivning skall skyddas för 
onödig exponering. Arbetet skall utföras så att risk för spill, damm och aero-
solbildning minimeras. Arbete med läkemedlet skall inte ske i ansiktshöjd. 

2. Färdigberedda tabletter och blandningar skall användas. Delning av cytostati-
katablett skall endast förekomma i undantagsfall och detta bereds i en s k 
skyddsbox. Kontakta apotek för hjälp med delning av cytostatikatablett. Cytos-
tatikatabletter får inte krossas. 
För injektion/infusion av cytostatika gäller särskilda rutiner – kontakta MAS. 

3. Direktkontakt med läkemedlet ska undvikas. Skyddshandskar och skyddsrock 
med mudd används enligt instruktionen. 

4. Skyddshandskar (vinyl eller nitril) och sked/pincett ska användas vid iord-
ningsställande av läkemedlet. Skyddshandskar som använts vid hantering av 
cytostatika får därefter inte användas för annat arbete. Sked och pincett dis-
kas direkt efter användandet.  
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5. Sedvanligt god handhygien gäller. Händerna tvättas med tvål och vatten direkt 
efter utfört arbete. Ringar får inte bäras. Naglar skall vara kortklippta. 

6. Enhetschef ansvarar i samråd med sjuksköterskan och läkaren för att informa-
tion ges till all berörd personal (t ex omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, städpersonal) samt närstående. Särskilt po-
ängteras vikten av att informationen även ges till vikarier och nattpersonal 
samt personal som tjänstgör helger. 

Omhändertagande av utsöndringar, provtagningar och såromläggningar 

Olika cytostatika har olika lång utsöndringstid.  

Utsöndringstid för aktuellt preparat är: …………………………………timmar. 

Om uppgift inte går att få fram om utsöndringstid gäller att utsöndringstiden be-
döms vara minst 120 timmar (5 dygn). 

Under utsöndringstiden skall skyddsrock med muddar och nitrilhandskar använ-
das vid omhändertagande av utsöndringar (urin, avföring, kräkningar), provtag-
ningar och såromläggningar.  

Om urin samlas i flaska eller bäcken skall lock användas. Häll försiktigt ut urinen i 
spoldesinfektor eller toaletten. Undvik stänk. 

Inkontinenshjälpmedel (t ex blöjor) och KAD-påsar (töms ej) slängs direkt i behål-
lare för farligt avfall. 

Omhändertagande av tvätt samt städning hos personer som behandlas 
med cytostatika. 

 Skyddshandskar av nitril och skyddsrock med mudd ska användas vid om-
händertagande av tvätt och städning. 

 Vid städning efter spill, utsöndringar o dyl samt vid städning av toalettrummet 
används engångstrasor, rengöringsmedel och vatten. Torka torrt efter rengö-
ringen. 

 Allt nedsmutsat/kontaminerat material (trasor, handskar, skyddsrock o dyl) 
försluts direkt efter användandet i plastpåse och kasseras i behållare för farligt 
avfall. 

 Textilier som förorenats med större mängd utsöndringar från aktuell patient 
placeras i plastsäck för omgående transport till tvätt enligt resp verksamhets 
rutiner för tvätt eller tvätteriets anvisningar om smittförorenad tvätt. 

Avfall 

Avfall hanteras som smittförande resp stickande/skärande; smittförande avfall. 

Smittförande avfall: t ex tvättlappar, blöjor och andra utsöndringar, katetrar, om-
läggningsmaterial, material som använts vid städning och rengöring, handskar, 
skyddsrockar, läkemedelsförpackning/burk, läkemedelsrester. 
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Stickande/skärande: t ex sprutor, kanyler. 

Åtgärder om direktkontakt med hud eller stänk i ögon förekommit 

Skölj omedelbart med rikligt med vatten. 

Hud – skölj i minst fem minuter. Tvätta med tvål och vatten. 
Ögon - skölj i minst 15 minuter. Kontakta ögonläkare.   

 

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN 
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska 


