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Övningsuppgifter för sjuksköterskor 

Utbildning Melior 220sp1 Läkemedel och eRecept 1.7 (guidecloud.se) 

Utdelning av läkemedel och ordination i slutenvård och 
öppenvård 
 

Titta på följande kapitel i utbildningsfilmerna 
Utdelningslista 
Utdelning av läkemedel  
Iordningställande av läkemedel 
Överlämnande av läkemedel 
Läkemedel slutenvård – Ordinationsöversikten avsnitt 1 och 7  

 
Gör följande uppgifter: 
 

1. Logga in som sjuksköterska och tag fram din patientjournal enligt anvisningar. 
 

2. Du ska nu ta fram utdelningslistan på din patient.   
Info: Du kan ta upp utdelningslistan via utdelningsöversikten i menyn 
Läkemedel utan journalmapp aktiv), eller via menyn Läkemedel med en 
journalmapp aktiv. 

 
3. Kontrollera i utdelningslistan om det finns (och i så fall läs) anvisningar till olika 

ordinationer. 
 

4. I fönstret Ofullständiga ordinationer visas en ordination som saknar dosering 
för aktuell dag. Läkaren kan t.ex. ha glömt att pila ordinationen. Ordinationen 
visas här för att tydliggöra för sjuksköterskan att det finns ordinationer som 
läkaren måste ta ställning till.  
Avbryt fönstret Ofullständiga ordinationer uppe till höger. 
 

Info: Fönstret Ofullständiga ordinationer visas automatiskt när det finns 
ordinationer som saknar dosering för valt datum. Du kan även öppna 
Ofullständiga ordinationer själv genom att klicka på det röda frågetecknet (?) 
uppe till höger. 
 

5. Dela ut Levaxin till din patient. 
 

6. Du har nu gett patienten Levaxin enligt ordinerad dos och ordinerad tidpunkt– 
signera utdelningstillfället.  

 
7. Patienten tar bara halva dosen av Metoprolol. Registera och signera detta. 

 
8. Markera de återstående tabletterna som har givits kl 06 och kl 08 och signera 

att dessa delades ut på rätt tider. 

https://cerner.guidecloud.se/666.guide?pageNumber=1
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9. Ange insättningstid på en infusion (ex Glucos) och signera. 

 
10. Patienten mår illa. Ge henne/honom Primperan (VB ordination). Signera 

sedan utdelningen. 
 
11. Patienten meddelar 1 timme senare att illamåendet försvunnit. Dokumentera 

detta som en utvärderingskommentar. 
 

12. Du kopplar nu bort infusionen du satte tidigare. 100 ml är kvar i påsen. 
Dokumentera detta. 

 
13. Du hittar en tablett, som du tidigare signerat som utdelad, i patientens säng – 

patienten vägrar att ta den. Dokumentera att patienten inte tagit tabletten 
(verklig dos=0). Glöm inte att signera igen! 

 
14. Skapa och signera den första utdelningen för Cloxacillin notera att 

efterföljande utdelningarna skapas per automatik. Enligt d3-etoden. 
 

15. Patienten ska till Op, Premed med Stesolid - enl PM.  
 

16. Patienten har ont, titta i generella ordinationer om du kan hitta något 
smärtstillande. 
 

17. Gå till knappen Läkemedel på journalmappen. 
Hur får man fram utdelningsinformation i ordinationsöversikten (knappen 
Läkemedel)? 
Hur ser man att det finns en Utvärderingskommentar för en utdelning? 
Hur markeras att en verklig dos annan än den ordinerade registrerats? 
Läs alla de registreringar du gjorde i utdelningslistan. 

 
18. Du vill se morgondagens utdelningar i utdelningslistan – hur gör du? 

Fundera över andra möjliga tillvägagångssätt. 
 
19. Hur får Du snabbast information om vilka infusioner som pågår just nu? 

Tips: Välj bland filter i utdelningslistan 
 
20. Du arbetar på en mottagning (byt vårdkontakt på journalmappen). En av 

patienterna ska få en vätskedrivande injektion.  
Läkaren har ordinerat i ordinationsöversikten. Ge patienten 4ml. 
Signera att du givit injektionen. 

 
I vissa situationer kommer du som sjuksköterska att behöva ordinera 
läkemedel enligt muntlig ordination av läkaren. Om läkaren inte har tillgång 
till Melior och därför ger en muntlig ordination ska du skriva in ordinationen i 
ansvarig läkares namn i första hand som tillfällig ordination tf. Om det är 
möjligt bör sjuksköterskan vara inloggad så att tidigare ordinationer och 
eventuella interaktioner samtidigt kan diskuteras.  
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Sjuksköterskan noterar i anvisningsrutan att det är en telefonordination. 
Ordinationen hamnar i ansvarig läkares signeringskorg och ska signeras 
snarast.  

 

Titta på följande avsnitt  
Läkemedel slutenvård - Ny ordination avsnitt 5 
Läkemedel slutenvård - Ordinationsmetoder avsnitt 3 

 
Gör följande uppgifter: 
 

21. Du får en muntlig ordination från lak1 (om du inte hittar lak1 kanske du får gå 
högre upp i trädet och markera Region Skåne och välj därefter lak1 under 
ansvarig). Du får en muntlig ordination på T Zopiklon 5 mg som ska ges till 
natten. Ordinera detta och registrera sedan att du ger en tablett kl 21. 
 

22.  Du får en muntlig ordination på Inj. Morfin 10mg/ml. Läkaren ordinerar 0,4ml 
intravenöst. Ordinera detta och registrera sedan att du ger injektionen kl 20. 

 
Info: När du angivit en ansvarig läkare så ligger det valet kvar till dess du avbryter 
ordinationsöversikten. Du kan aktivt välja en annan läkare utan att avbryta genom 
att välja knappen Välj ansvarig nere till vänster i ordinationsöversikten 

 
23.  Skriv ut aktuell utdelningslista, välj filter för vilka utdelningar som är aktuella 

och sedan skriv ut 
 

Titta på följande avsnitt  
Läkemedel slutenvård - Ny ordination (om PiD) avsnitt 13, 14  
Läkemedel slutenvård - Läkemedelsöverkänslighet 
Läkemedel slutenvård - Mätvärden, diagram och vätskebalans 

 


