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Generella ordinationer
HSLF-FS 2017:37. Generella direktiv om läkemedelsbehandling




6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.Ett generellt direktiv ska
vara skriftligt och innehålla uppgifter om läkemedelsnamn eller aktiv substans, läkemedelsform,
läkemedlets styrka, dosering, maxdos, administreringssätt, indikationer och kontraindikationer, och
antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontaktas. Generella direktiv om
läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt och omprövas återkommande.
7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling iordningställs
och administreras eller överlämnas till en patient ska en sjuksköterska göra en bedömning av
patientens behov av läkemedlet, och kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.
Bedömningen ska dokumenteras i patientjournalen.

Utdrag ur Skånegemensamma rutiner för Läkemedelsmodulen i Melior:
Ordination enligt
Generella
direktiv (GO)

Innefattar läkemedel som får ges av sjuksköterska utan individuell
läkarordination. De generella ordinationerna finns inlagda under knappen
”GO”. Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska finnas i
den lokala läkemedelsinstruktionen.
Dokumentet Ordination enligt generella direktiv är det juridiskt gällande
originalet och skall förvaras på respektive avdelning/mottagning.
Kontrollera att läkemedel under ”GO” i Melior överensstämmer med det
av verksamhetschef påskrivna originalet.
De generella direktiven ska uppdateras årligen.

För ändring, borttag eller tillägg är det Meliorsupporten( melior@skane.se ) som gör
justeringarna efter ansvarig läkares önskemål. Meliorsupporten hanterar detta så fort som det
är möjligt. Skickas lista till supporten av annan person än ansvarig läkare så ska läkaren
kopieras i mailet.
En excellista är framtagen för detta (bifogas). Denna lista kan användas som originalhandling
samt som beställningsunderlag till Meliorsupporten. Rödmarkera gärna det som är ändrat.
Ändring sker i Melior utifrån bifogat underlag.
Möjlighet finns också att Meliorsupporten skickar över en lista på de läkemedel som finns
inlagda som generella ordinationer på aktuell avdelning som underlag.
Makulerat läkemedel
Om ett läkemedel inte längre finns tillgängligt från Varuregistret i SIL så står det ”Mak”
framför aktuellt läkemedel. Detta måste anmälas in till Meliorsupporten för byte till synonym
av annan tillverkare.
Gäller det ett läkemedel som blivit makulerat och finns på många avdelningar så kan
verksamhetsansvarig skicka in beställning med namngivna avdelningar som gäller för hela
förvaltningen.
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Hur ser jag avdelningens generella ordinationer i Melior?
Välj den avdelning där Du vill se de generella ordinationerna

Ha en patientjournal framme

Välj ”Läkemedel” i Menyraden och ”Utdelning”

Du kommer över till patientens utdelningslista och nere till höger i bilden finns en knapp
”GO”
Klicka på den
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