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Egenkontroll -  

Medicinkylskåp  

Inköp av nytt medicinkylskåp 

Kylskåp beställs från upphandlad leverantör och ska godkännas och betalas av skolan. 
Det ska vara låsbart, ha larmfunktion, max/minimum temperatur och bör ha 
temperaturlogg med historik. Du kan då se hur långt tid bakåt det varit en viss 
temperatur. Temperaturlogg kan behöva köpas separat beroende på upphandlad 
leverantör av kylskåp. 

Handhavande 

Vaccin är känsliga läkemedel, de förvaras i +2 till +8 °C. Kylskåpets temperatur ställs in 

på +5 °C. Detta då temperaturen närmar sig +2, är risken att kylskåpets temperatur 
sjunker under noll i vid avvikelser större. Vaccinet förstörs alltid om det fryser. Packa 

inte vaccinförpackningarna för tätt på hyllorna, då kan luften inte cirkulera och 
temperaturen fördelas jämnt. Ha inte för mycket vaccin liggande i kylskåpet annat än 
inför planerade vaccinationstillfällen i skolan. 

En orsak till att temperaturen stiger, kan vara att kylskåpsdörren inte är helt stängd 

eller att det inte kommer ström till kylskåpet. Var noga med att stänga dörren.  

Förvara inte läkemedel och vaccin i kylskåpsdörren eller direkt på bottenplattan. 

Säkerställ att det inte av misstag går att trycka på kylskåpets strömbrytare eller av den 

av misstag kan dras ut ur uttaget. 

Informera den övriga personalen, också städpersonalen, att strömkabeln inte får dras 
ut ur uttaget. 

Om det är möjligt, se till att kylskåpet inte står i direkt solljus. Då detta påverkar 

processorn som jobbar mot rumstemperaturen – hög temperatur innebär att den får 

jobba hårdare och kan då förkorta livstiden på kylskåpet. 

Kontroll varje arbetsdag 

Kontrollera max- och min temperatur och nollställ temperaturen gång per arbetsdag, 

enligt manual för ditt kylskåp. Notera temperaturen samt signera och skriv dagens 
datum på temperaturlogglistan. Kylskåp med temperaturlogg behöver inte nollställas.  

Kontrollera alltid om larmlampan lyser rött, notera detta på temperaturloggen, 
gradantal och hur lång tid temperaturen har avvikit, se vidare under larm/avvikelser. 

Om du har tövattenbehållare, kontrollera och töm vid behov enligt manual för ditt 
kylskåp. 
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Åtgärd vid larm/avvikelse på temperatur  

Notera max- respektive min temperatur. Kontrollerna dokumenteras i 

temperaturlogglistan.  

Kontroller om kylskåpet låter ”dåligt”, ser det ut att finnas is som behöver frostas av?  

Vid temperatur under +2 grader och maxtemperatur över +8 grader behöver åtgärder 

vidtas.  

Kontrollera vilka vaccin som klarar förhöjda temperaturer respektive vilka som måste 

kasseras om temperaturen har varit avvikande under en längre tid. Detta gör du genom 
att kontakta vaccinleverantören för de vaccin du har i ditt kylskåp. Vaccinet ska alltid 

kasseras om det varit fryst. 
Om vaccinet ska kasseras görs det omedelbart. Vid otillräckliga uppgifter om 

kylskåpets temperaturhistoria, måste vaccinen kasseras för säkerhets skull.  
 

Kontakta leverantören för ditt kylskåp och hör med dem om vidare åtgärder. Skriv en 

avvikelse om du misstänker fel på kylskåpet eller om de varit ett planerat strömavbrott 
som du inte fått kännedom om.  

Skötsel 

Eventuell avfrostning görs enligt manual för ditt kylskåp. 

Rengör regelbundet synliga delar med en fuktig trasa, använd rengöringsmedel. Torka 

rent med en torr trasa. Rengör utsidan med DAX ytdesinfektion Plus 70%. 


