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 ORDINATION 

 ORDINATIONSTYPER 

 Stående ordination 

Stående ordination kan ges som 

 kontinuerlig ordination 

 vidbehovsordination. 

 Tillfällig ordination 

Med tillfällig ordination avses läkemedel som ges vid ett enstaka behandlingstillfälle. Detta i motsats 
till vidbehovsordination som ordinerats i förväg och avser en planerad behandling. Uppgift om 
behandlingsperiod ska dokumenteras i journalsystemens läkemedelsmodul. 

 Muntlig ordination 

För att en ordination ska vara patientsäker, får muntlig ordination enbart ske när en patient behöver 
omedelbar behandling. Sjuksköterska som tar emot ordinationen repeterar denna. Ordinationen ska 
dokumenteras direkt eller i undantagsfall så snart som möjligt av den som ordinerat.  
I de fall där den som ordinerat inte kan dokumentera ordinationen, ska sjuksköterskan skriva in 
ordinationen i Läkemedelsmodulen (Melior) eller i journalen (PMO) som en tillfällig ordination i 
ansvarig läkares namn.  

 Generella direktiv om läkemedelsbehandling 

Generella direktiv om läkemedelsbehandling är ett beslut om läkemedelsbehandling som gäller 

patienter på en viss enhet och vid särskilt angivna tillstånd. Endast läkare får utfärda generella 

direktiv. Denna typ av ordinationer ska utföras restriktivt och omprövas regelbundet. I Region Skåne 

ska giltigheten uppdateras minst en gång årligen. 

Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska finnas i den lokala instruktionen för 

läkemedelshantering. Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast 

efter att en sjuksköterska gjort en bedömning av patientens behov samt kontrollerat läkemedlets 

indikation och kontraindikation.  

Ordinationer enligt generella direktiv och behovsbedömning dokumenteras i Läkemedelsmodulen i 
Melior i utdelningskommentar av sjuksköterskan. När det gäller primärvårdens generella direktiv för 
hemsjukvården dokumenteras det i kommunens journalsystem. 
Sjuksköterskan bör uppmärksamma patientansvarig läkare om en patient ofta får läkemedel genom 
generella direktiv. Läkaren ska då överväga om läkemedel givna enligt generella direktiv bör 
ordineras som stående- eller vidbehovsordination på grund av bestående förändring i patientens 
behov, eller om annan behandling kan vara aktuell. 
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Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om 

Informationsruta 6 
 

Läs mer: Bilaga 8, Blankett Generella direktiv. Bilaga 9, Blankett Generella direktiv primärvård 

 Justering av dosering 

Sjuksköterska får efter särskilt förordnande justera dosering i en ordination där den är beroende av 
patientens mål- eller mätvärden, under förutsättning att det är patientsäkert. Med dosjustering 
menas dostitrering inom ett av läkaren förbestämt dosintervall. Sjuksköterska som dosjusterar ska ha 
dokumenterade kunskaper inom det område som rör läkemedel aktuella för dosjustering, vilket ska 
specificeras i den lokala instruktionen. 
Vid en justering av dosering ska detta dokumenteras i läkemedelsmodulen.  
Enheten ska ha en lista i den lokala instruktionen över vilka sjuksköterskor som får dosjustera 
läkemedel. Vilka läkemedel som avses och riktlinjer för dosjustering av dessa ska finnas beskrivna. 
Exempel på verksamheter där dosjustering kan vara aktuellt är diabetes-, hjärtsvikts-, och  
antikoagulationsmottagning.  
 
Läs mer: Bilaga 7 Uppdrag att dosjustera ordinerat läkemedel, Bilaga 7a Dosjustering av läkemedel eller 
läkemedelsgrupp, Bilaga 15/16 Lokal instruktion för läkemedelshantering 

 LÄMPLIGHETSBEDÖMNING  
 
Alla läkemedelsordinationer ska alltid utgå från patientens behov och ska därför föregås av att den 
som ordinerar gör en lämplighetsbedömning för att uppnå en ändamålsenlig och patientsäker 
ordination. Lämplighetsbedömning ska göras såväl vid insättning som vid utsättning av ett läkemedel, 
liksom vid ändring eller förlängning av en pågående läkemedelsbehandling.  
Det innebär att förnyelse av recept alltid ska föregås av att ordinatören överväger om behandlingen 
ska fortsätta eller inte.  
En aktuell läkemedelslista ska upprättas innan läkemedel ordineras eftersom hänsyn måste tas till 
pågående läkemedelsanvändning. Läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för 
läkemedelsbehandlingen ska beaktas. Det kan handla om patientens inställning till behandlingen, 
sväljningssvårigheter, behov av enteral tillförsel, svårigheter att öppna vissa typer av förpackningar 
etc. 

 läkemedelsnamn eller aktiv substans 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

 maxdos 

 administreringssätt 

 indikationer och kontraindikationer 

 antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas. 
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Vid lämplighetsbedömning ska följande särskilt tas hänsyn till 

Informationsruta 7 

Läs mer: Läkemedelsavstämning, hänvisning kap. 3.1 

 DOKUMENTATION AV LÄKEMEDELSORDINATIONER 
Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i läkemedelsmodulen på ett strukturerat sätt och i ett 
enhetligt format och bör göras elektroniskt. Detta är viktigt för att den som ska ordinera, 
iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska ha tillgång till en samlad information om 
patientens läkemedelsbehandling. Pappersdokumentation av ordinationer ska endast ske i 
undantagsfall. Om det behövs extra anvisningar för ordinationen får en hänvisning till fastställda 
behandlingsscheman eller lokalt fastställt spädningsschema göras i ordinationshandlingen.  

Läs mer:  
Stöddokument för Melior 

Stöddokument för PMO 

Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer) 

Utbildning Säker läkemedelshantering för läkare 

Utbildning Säker läkemedelshantering för sjuksköterskor 

 hälsotillstånd 

 ålder 

 kön  

 läkemedelsanvändning 

 pågående behandling och utredning 

 överkänslighet mot läkemedel 

 eventuell graviditet eller amning 

 läkemedlets kontraindikationer och andra viktiga faktorer för 

läkemedelsbehandlingen. 

 

 

 

 

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/melior/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
http://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=6931
http://utbildningsportalenskane.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=6980
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 Innehåll i läkemedelsordination  

En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om 

Informationsruta 8 

 Ordinationsorsak 

Ordinationsorsak ska alltid dokumenteras. Ett och samma läkemedel kan vara aktuellt för flera olika 
indikationer och ordinationsorsak förtydligar då läkemedelsbehandlingens syfte. Ordinationsorsak är 
ett stöd för andra professioner i alla vårdformer och underlättar framtagande av 
utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista. 

Uppgiften om ordinationsorsak bör anges genom användning av Socialstyrelsens nationella källa för 
ordinationsorsak när det blir möjligt.  

Det kan vid vissa tillfällen finnas anledning att använda ett läkemedel utanför godkänd indikation (off 
label). I samband med detta har ordinerande läkare ett utökat ansvar att dokumentera övervägande 
kring behandlingsstrategin och skäl för val av läkemedel samt följa behandlingsresultat och 
biverkningar. Off label förskrivning markeras med ett ”obs!” på receptet. 
 

 Dokumentation vid konsultationer 

 
Generellt gäller: 
Vid behov av konsultation skriver patientansvarig läkare remiss.  
Konsultsvar/remissvar förs in i Melior/PMO. Detta ska göras snarast och för patient i slutenvård ska 
detta göras under det pågående/inneliggande vårdtillfället. 

4.3.3.1 Dokumentation vid telefonkonsultation 

Rådfrågning/konsultation via telefon kan bli aktuellt för kortare frågor eller framförallt i akuta och 
brådskande situationer. Dokumentation förs då direkt i journalsystemet av patientansvarig 
remitterande läkare. Anteckningen ska innehålla information om vem som konsulterats/rådfrågats 
och vilka beslut som tagits.  

 läkemedelsnamn eller aktiv substans 

 läkemedelsform 

 läkemedlets styrka 

 dosering 

 administreringssätt 

 administreringstillfällen 

 läkemedelsbehandlingens längd 

 ordinationsorsak 

 när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas 

 i förekommande fall, anledningen till att läkemedlet inte får bytas ut mot ett 

likvärdigt läkemedel 

 övriga uppgifter som kan behövas för en säker hantering av läkemedlet. 

Obs! Uppgift om maxdos per dygn ska dokumenteras vid en vidbehovsordination för 

att undvika överdosering. 
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Vid komplexa frågeställningar, vid avancerade råd och vid olika uppfattningar om den fortsatta 
behandlingen ska remitterande läkare begära ett skriftligt svar från konsulten. Den som konsulteras 
kan på motsvarande sätt begära att konsultremiss ska skrivas. 

4.3.3.2 Dokumentation av Läkemedelsordinationer 

Det rekommenderas att de föreslagna läkemedelsordinationer som ges i konsultsvar/remissvar skrivs 
in i Melior/PMO av patientansvarig läkare enligt enhetens gällande rutiner. Läkare med patientansvar 
har helhetsansvaret utifrån de råd man fått. 
Vid telefonkonsultation ges ofta råd om läkemedelsbehandling. Den mottagande läkaren ska under 
samtalet bekräfta att han/hon uppfattat ordinationen genom att upprepa den.  
Vid alla ordinationer som inte överensstämmer med FASS-text, eller som på annat sätt är 
exceptionell, bör skriftlig bekräftelse begäras.  

4.3.3.3 Omfattande remissvar 

I de fall konsultsvaret är omfattande och det finns behov om ytterligare dokumentation eller då 
konsultationen gäller en patient på annan plats än det egna sjukhuset, upprättas ett 
öppenvårdstillfälle på konsultläkarens eget verksamhetsområde. Öppenvårdsanteckningen ska 
hänvisa till det aktuella vårdtillfälle som konsultationen gäller.  
 

 Planering av uppföljning eller avslut av läkemedelsordination 

Läkemedelsbehandlingen måste planeras, dokumenteras och följas upp för att säkerställa 
behandlingens effekt. Behandlingslängd bygger på vilken plan förskrivare tillsammans med patienten 
kommer fram till. Verksamheten ska ha fastställda lokala instruktioner för hur 
läkemedelsordinationer följs upp inom rimlig tid. 

Läs mer: Bilaga 15/16  Lokal instruktion för läkemedelshantering. 

 Doseringsformat 

Uppgiften dosering omfattar information om både dos och periodicitet. Genom att använda ett 
enhetligt format vid dokumentation av dosering minskar risken för missförstånd och felhantering. 
Dosering ska anges i antal tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser per tidsenhet, eller volym 
per doseringstillfälle. Internationella enheter ska vid ordinationen förkortas med E.  

Observera att både förfyllda sprutor och ampuller kan förekomma för läkemedel där styrkan anges i 
enheter. Styrkan i förfyllda sprutor anges som antal enheter per spruta med en standardiserad volym 
(ex enligt FASS; Fragmin förfylld spruta 10 000 IE, 0,4 ml). Styrkan i ampuller anges i enheter per ml 
(ex. enligt FASS; Fragmin 10 000 IE/ml, 1 ml ampull) och då blir volymen avgörande för vilken dos 
som ges till patienten. 

Läs mer: Doseringsformat, se  
Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior (under A. Rutiner) 
Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen PMO (under Manualer)  

 Utbyte av läkemedel på öppenvårdsapotek 

För att patienten ska förstå den ordinerade läkemedelsbehandlingen och undvika felanvändning, ska 
varje förskrivare av läkemedel vid samtal med patienten/närstående förklara att utbyte av läkemedel 
kan komma att ske på apoteket vid receptförskrivning.  
Om det finns en medicinskt motiverad anledning till att läkemedlet inte får bytas mot ett likvärdigt, 
ska anledningen anges i journalen samt markeras på receptet.  

https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/lakemedel/#103552
https://vardgivare.skane.se/it/it-stod-och-tjanster-a-o/pmo/#76727
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 DOKUMENTATIONSSYSTEM FÖR LÄKEMEDELSORDINATIONER  

 Dokumentation av läkemedelsordination i primärvård 

I Region Skåne ordineras läkemedel i den elektroniska läkemedelsmodulen i PMO. 
Ordinationshandling inom primärvård utgörs av patientens läkemedelslista i läkemedelsmodulen och 
är nåbar för alla användare inom primärvård inklusive privata vårdcentraler inom Hälsoval via det 
aktiva valet ”Blå huset”(sammanhållen journalföring). Särskilda regler gäller för direktåtkomst av 
patientuppgifter inom sammanhållen journalföring. 

Läs mer: Sammanhållen journalföring 
Bilaga 15/16  Lokal instruktion för läkemedelshantering. 

 Dokumentation av läkemedelsordination i slutenvård 

Läkemedel skall ordineras i läkemedelsmodulen i Melior. Enstaka undantag kan finnas för vissa 
specifika läkemedel som inte kan ordineras i Melior. Dessa undantagsordinationer ska scannas in i 
journalen. 
Läkemedelsmodulen ska ge en samlad bild av patientens ordinerade och administrerade läkemedel.  
Detta innebär att:  
• Stående ordinationer, vilket inkluderar vidbehovsordinationer, återfinns på samma ställe.  
• Läkemedelsmodulen utgör både ordinations- och administreringsunderlag. 
  
Överföringar till andra arbetsunderlag får endast förekomma i fördefinierade fall som tydligt ska 
framgå av lokala instruktioner. Nödvändiga hänvisningar kan göras till lokalt fastställda behandlings- 
och/ eller spädningsscheman.  
Exempel på detta är 

 läkemedelslista för infusioner, t.ex. patientkontrollerad intravenös smärtbehandling (PCA)-
lista, epidurallista 

 akutjournal, anestesijournal, traumajournal och intensivvårdsavdelningens ordinationslista. 
 

Observera att medicinska gaser är läkemedel och ska ordineras i Läkemedelsmodulen. 

 Dosdispenserade läkemedel för öppenvård 

Dosdispenserade läkemedel förskrivs via ordinationsverktyget Pascal. Detta är ett alternativ till den 
traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som 
behöver stöd och hjälp för att klara sin läkemedelshantering. Vid samtliga vårdbesök ska ”förteckning 
recept” (tidigare benämnt ”dosreceptet”) medfölja patienten. Detta är viktigt för att uppmärksamma 
vården om att patienten har dosdispenserade läkemedel. Dock måste ansvarig läkare inom alla 
vårdformer alltid ta del av den senaste versionen i Pascal då ändringar kan ha skett sedan 
”förteckning recept” skrevs ut. Alla förskrivande läkare oavsett vårdform ansvarar för att 
medicinändringar förs in i Pascal och för kontroll av rimligheten i den totala läkemedelsbehandlingen, 
hänvisning till Läkemedelsavstämning 3.1.  Vid utskrivning från slutenvård ska dessutom förskrivande 
läkare tillse att dosdispenseringen reaktiveras i Pascal om den har pausats under patientens 
sjukhusvistelse. 
Då patienten läggs in på sjukhus ska dosrullen med fördel tas med. Informationsknapp ”DOS” i Melior 
ska aktiveras för att signalera att patienten har dosdispenserade läkemedel (samtliga 
personalkategorier har behörighet att göra detta). Om läkemedelsförändringar har skett under 
vårdtiden ska patienten förses med läkemedel vid utskrivning från inneliggande vård som räcker tills 
dosdispenserade läkemedel kan levereras.  
Dospatient signaleras i PMO med ett kryss i rutan Dosexpedierade läkemedel under Patientinfo. 
På nedanstående hemsida hittar du riktlinjer samt kontinuitetsplan för dosdispenserade läkemedel i 

Region Skåne. 

Läs mer: Dosriktlinjer i Region Skåne 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/journalhantering/sammanhallen-journalforing/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/
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Film läkemedelsavstämning slutenvård 

 

 Läkemedelsordinationer till barn 

Den som ordinerar läkemedel till ett barn ska göra detta med utgångspunkt i barnets behov. För att 
kunna ordinera läkemedel på ett säkert sätt bör barnspecifika beslutsstöd användas. 
 

Vid ordination ska följande uppgifter beaktas: 

Informationsruta 9 

Läkemedelsstödet ePed finns tillgängligt i slutenvården och minskar risken för felaktig 
läkemedelsbehandling och relaterade skador. Beslutsstödet ska ge förutsättningar för den som 
ordinerar ett läkemedel till ett barn att göra en rimlighetsbedömning av läkemedelsdoseringen. 
Ansvarig läkare får därmed stöd vid ordination av läkemedel och ansvarig sjuksköterska får stöd vid 
iordningställande av läkemedel. 

I de fall läkemedel ska spädas och inte finns i ePed ska läkemedlet ordineras i ml av outspädd lösning. 

I anvisningsrutan i Melior ska tydligt framgå vilken faktisk dos av läkemedlet som barnet ska ha, 

angivet i mg. Därefter anges vilket spädningsmedium och vilken volym av detta som ska användas, 

vad slutkoncentrationen ska vara på det färdigspädda läkemedlet och vilken volym som ska ges. 

Läs mer: Beslutsstöd ePed 

 
 

 

 barnets vikt 

 barnets kroppsyta (när dosering baseras på kroppsyta) 

 barnets ålder 

 styrkan (koncentrationen) på det färdigspädda läkemedlet 

 läkemedlets maxdos. 
 

https://players.brightcove.net/3193745440001/b859b2ab-6e32-4a70-a0dd-ee8b2ca7bb94_default/index.html?videoId=6035917810001
http://www.eped.se/

