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Läkemedel, sjukvårdsmaterial,
medicinteknisk utrustning








Avancerad sjukvård bedrivs i vård- och
omsorgsboende- påverkar både utrymme och
hygienaspekter

Medicinteknisk utrustning förvaras i förråd i
närhet av inlastning, utrustas med avställningsyta
samt hyllor på vägg (dj 500–600). Behov av
flertalet uttag på vägg. Ca 15 m2 med särskilt
utmarkerad placering av 1 st. extra vårdsäng, 1
st. mobil lyft som reserv. Övrig förvaring är
basutrustning. Separat mindre förråd i direkt
samband till inlastning för att hämta/lämna
medicinteknisk utrustning (hjälpmedel till och från
centralhantering/förvaring) som hämtas/lämnas
av speditör, ca 10 m2. Utrymmen utformas med
ren/smutsig sida.

Läkemedelsutrymme utformas med hyllor på
vägg alt smart förvaring (ex. rullarkivlösning)
anpassad för 90 lgh, ca 100 brukare, a´500 br
x400 dj per brukare. Hyllors placering på vägg
utformas genomtänkt utifrån
belastningsergonomi och säkerhet. Särskild
placering av mindre GBA (reservmediciner)
frd/hyllor/skåp hylldjup 200). Särskilda krav finns
för hyllmontage framför arbetsbänk. En
arbetsbänk utformas för att tre personer kan
arbeta samtidigt. Konstruktion med draglådor
som underskåp (ett dragskåp per arbetsplats),
plats att sitta. Placering av 2 högskåp (djup 400)
med förvaring av sjukvårdsprodukter. Förstärkt
belysning kring arbetsbänk. Diskbänk monteras
på motsatt sida från arbetsbänk i direkt närhet av

Lås
Förvaring
Belysning
Ventilation
Temperatur
Utformning
förvaring/ergonomi

Vägledning i utformning och
krav finns i Byggenskap och
vårdhygien, Medicinsk ansvarig
sjuksköterska, Umeå Kommun
m.fl. Vid behov kan beställare
kontakta Vårdhygien för råd
och vägledning.

KOMMENTARER!










Smutsig/ren sida gäller i
utformning av hälso- och
sjukvårdsutrymmen.
Temperatur i utrymmet ska säkras
att inte överstiga 25 grader.
Läkemedel påverkas av
temperaturskillnader och medför
påverkan i arbetsmiljön.
Ventilation anpassad för
läkemedelshantering samt
flertalet personer som vistas i
utrymmet samtidigt.
Uppmärksamma utformning
mellan hyllplan och arbetsbänk
för en väl utformad
beredningsyta.
Draglådor ger bättre överblick
av förvaring än skåp utformade
med hyllplan.
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dörr. Diskbänk (rostfri, en större ho) ska vara väl
tilltagen i utformning anpassad för yta att
bereda, torka/diska/skölja. Utöver detta ska det
finnas förberett utrymme/lösning på installation
av mindre bänkdiskdesinfektor. Denna kan stå på
diskbänk (större diskbänk) alternativt om möjligt
integreras under mindre diskbänk (att föredra).
Lösning för avrinning från diskkorg ska finnas ovan
diskbänk. Plats för förvaring (ett av två högskåp)
av rena produkter. Handfat, Torkyhållare mini,
hållare för flertalet storlekar handskar,
engångsförkläde, papperskorg samt hållare
handsprit/tvål monteras kring handfat.
Läkemedelsrummet har golvstående kyl, modell
godkänd för förvaring av läkemedel/vaccin ca
300l. Utrymmet ska även ha plats för mindre data
arbetsplats. Behov av eluttag/data. Golvbrunn.

! Ett underskåp (mindre bredd 300–400 mm) i
respektive boendekök, direkt vid entré till kök
utformas med lås och draglådor eller likvärdigt,
tillgodoser plats för omläggningsmaterial inom
enheten.
I samband med läkemedelsrum finns behov av
mindre separat förråd för förvaring av sjukvårdsoch omläggningsmaterial. Utrymmet ska
planeras för hyllor på vägg (djup 400mm-500 mm
samt låsbara högskåp (ca 4 st. bredd 600 st./2400
totalt) på motsvarande vägg. Plats för två -tre
droppställningar.
I direkt närhet ska ett samtalsrum placeras.
Rummet utnyttjas vid besök av läkare, samtal
med anhöriga eller vid behov av avskildhet kring
dokumentation. Möbleras med mindre skrivbord
(max 1600), hyllor vägg, hurts, bord med stolar för
sex personer.
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Exempel på läkemedels- och vaccinkyl 300L
(Nordic Biolabs)
Placering Fristående
Kapacitet i liter 300
Höjd x Bredd x Djup 1500 x 600 x 660 mm
Vikt 64kg
Justerbara hyllor 6
Temperaturområde (°C) +2 till +8
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Exempel bänkdiskdesinfektor
(Getinge) (vid beställning inkl. tillbehör)
Bänkmodell
230V. 10A resp. 400V 3-fas 10A
Vattenanslutning: Kallvatten )1-fas) resp. kall- /&
varmvatten (3-fas)
Yttermått (H x B x D): 527 x 500 x 657 mm

Exempel på förvaringsback för läkemedel
(AJ Produkter, hyllback, serie 9068)
Förvaringsback till läkemedel passande hyllmått
längd/djup 400 mm och bredd 500 mm per
brukare.
Hyllbredd möjliggör plats för två backar för
brukare med stora mängder läkemedel.
Storlek av förvaringsback ska motsvara
längd/djup 400 mm, bredd 230–250 mm, höjd
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150–200 mm. Hyllplan monteras så back säkras
för tipprisk.
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