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 BEHÖRIGHET OCH ANSVAR 

Nedanstående tabell beskriver vilka yrkeskategorier inom svensk hälso- och sjukvård som har 

behörighet att ordinera/förskriva, iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel.  
Läs mer: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37. 

Tabell 1 Behörighet för hälso-och sjukvårdspersonal enligt HSLF- FS 2017:37  

                                                           

1 Studentens handledare kan inte avsäga sig ansvaret vid eventuellt uppkomna misstag. 

Yrkestitel Ordinera/ 
förskriva 

Iordningsställa Administrera Överlämna 

Läkare Ja Ja Ja Ja 

Tandläkare Ja, inom 
kompetens-
området  

Ja Ja Ja 

Sjuksköterskor Ja, särskild 
behörighet 

Ja Ja Ja 

Fysioterapeuter Nej Ja, i samband 
med fysioterapi 

Ja, i samband 
med fysioterapi 

Ja, i samband 
med fysioterapi 

Sjukhusfysiker Nej Ja, radioaktiva 
läkemedel 

Nej Ja, radioaktiva 
perorala 
läkemedel 

Biomedicinska 
analytiker 

Nej Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Tandhygienister Ja, inom 
kompetens-
området  

Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Röntgensjuksköterskor Nej Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Barnmorskor som ej är 
sjuksköterskor  

Nej Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, inom 
kompetens-
området 

Apotekare Nej Ja Nej Ja 

Receptarier Nej Ja, inom 
kompetens-
området 

Nej Ja 

Optiker Ja, inom 
kompetens-
området 

Ja, med 
begränsningar 

Ja, med 
begränsningar 

Ja, med 
begränsningar 

Sjuksköterskestudenter Nej Ja, under tillsyn 
av legitimerad 
personal1 

Ja, under tillsyn 
av legitimerad 
personal1 

Ja, under tillsyn 
av legitimerad 
personal1 

Icke-legitimerade inom 
ambulans-sjukvård och 
räddningstjänst 

Nej Ja, syrgas enligt 
generellt direktiv 

Ja, syrgas enligt 
generellt direktiv 

Nej 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-5-2
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 ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE ORDINATION AV LÄKEMEDEL 

  Ordinatör/Förskrivare 

Vid ordination av läkemedel ansvarar ordinatör/förskrivare för att 

 ha kännedom om verksamhetens styrande dokument för läkemedelsordination och 
hantering 

 vara restriktiv med muntliga ordinationer och enbart använda detta när det krävs omedelbar 
behandling  

 känna till verksamhetens generella direktiv om läkemedelsbehandling och vara uppmärksam 
på varför ett förändrat behov uppstått samt om läkemedel givna enligt generella direktiv bör 
ordineras som stående- eller vid behovs- ordination på grund av bestående förändring i 
patientens behov 

 göra en läkemedelsavstämning tillsammans med patienten för att komplettera och 
uppdatera uppgifterna i journalens läkemedelslista, hänvisning till 3.1  

 vara medveten om att dosjusteringar kan ha utförts av sjuksköterska som har ett särskilt 
förordnande att dosjustera specificerade läkemedel mot målvärde enligt verksamhetens 
rutiner, exempel på detta kan vara insuliner, antikoagulantia, diuretika 

 göra en lämplighetsbedömning utifrån patientens behov, detta gäller både vid in- och 
utsättning av läkemedel, ändring eller förlängning av en ordination och är viktigt att tänka på 
vid receptförnyelse 

 åtgärda läkemedelsordination som uppenbart inte är ändamålsenlig och säker och som 
upptäcks vid läkemedelsavstämningen, hänvisning till 3.1 

 dokumentera läkemedelsordinationer i patientjournalen på ett strukturerat sätt i enlighet 
med gällande rutiner 

 alltid ange ordinationsorsak tillsammans med den aktuella ordinationen  

 i samråd med patienten planera en tidpunkt för när läkemedelsbehandlingen ska följas upp 
eller avslutas 

 informera patienten om att ett läkemedel kan komma att bytas ut mot ett likvärdigt 
läkemedel på ett öppenvårdsapotek vid receptförskrivning. 

 Sjuksköterska 
Vid hantering av läkemedelsordination ansvarar sjuksköterska för att 

 ha kännedom om verksamhetens styrande dokument för läkemedelsordination, 
läkemedelsdokumentation och hantering 

 göra en behovsbedömning och bedöma läkemedlets indikation och kontraindikation innan 
överlämning eller administrering av läkemedel enligt generella direktiv, behovsbedömningen 
ska dokumenteras 

 dokumentera en muntlig ordination om ordinatören är förhindrad att göra det själv 

 vara medveten om att sjuksköterska kan ha ett personligt förordnande att dosjustera 
specificerade läkemedel mot målvärde enligt verksamhetens rutiner, exempel på detta kan 
vara insuliner, antikoagulantia, diuretika. 

 


