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Riskbedömning  - Läkemedel med risk för bestående toxisk effekt 

Enhet     Datum (ååmmdd) 

 

Medverkande vid riskbedömning  
 

Bedömning  

 
 
 

Arbetsmoment 

        Iordningställande  
         Administrering 
         Avfallshantering 

Läkemedlet/läkemedelsgruppen har följande risker 
       Allergiframkallande                             Fosterskadande                                  Giftigt 

        Irriterade                                             Sensibiliserande                                 Brandfarligt /explosiv 

        Frätande                                               Annat:  

Risker/problem vid hantering 
       Aerosol                                                Avfallshantering                                  Damm 

       Kanylstick                                            Kontamination                                     Läckage 

       Stänk                                              Utrustningsfel                                   Ånga 

Exponeringvägar 
  Hudkontakt              Inandning kontakt näsa/mun         Kontakt ögon 

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

 

 

Vår bedömning är att hanteringen av läkemedlet/läkemedelsgruppen utgör 

    Allvarlig risk * (livshotande)  
         Medelhög risk * (bestående men) 

    Låg risk (ringa skada) 
 

*Åtgärder ska dokumenteras 

 

 

             

   

 

   

 

 

 
 

  

 

Läkemedel  Läkemedelsgrupp (ATC-kod) 

 Antal medarbetare som kan komma i kontakt med läkemedlet 
 

 

   

  

   

  

 

 

 

Beredningsform 
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Åtgärder  

       
Lokal skriftlig 
hanteringsinstruktion 

       Personlig skyddutrustning 
         Skyddsrock 
         Skyddshandskar 
         Andningsskydd 
         Skyddsglasögon 

      Slutet system 
 
        Halvslutet system 

     Säkerhetsbänk         Beredningshjälpmedel        Riskavfallsbehållare    
       Särskild avfallshantering 

      Avskild plats vid beredning        Medicinsked       Användning av filterförsedd 
kanyl 

     Möjlighet till handtvätt          Luer-lock        Utbildning/information 
      Olycksfallsberedskap (såsom 
ögondusch) 

        Plastat absorberande 
underlägg vid 

- Iordningställande  
- administrering 

 

Annan åtgärd:  

 

 

Uppföljning:  
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