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Att hantera läkemedel i hälso- och sjukvården är en stor och viktig uppgift. Att göra det säkert för 

patienterna är möjligen en ännu större utmaning. Det finns mängder med situationer som man 

behöver förhålla sig till. Flera av dem är reglerade i en föreskrift från Socialstyrelsen som nyligen har 

uppdaterats. För er som är insatta i sådana beteckningar hette den tidigare SOSFS 2000:1 och heter 

numera HSLF-FS 2017:37 , Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.  

Ett motiv till uppdateringen var att försöka minska skillnader i läkemedelshantering mellan öppen 

och sluten vård.  

Ett annat skäl var att klargöra vilket ansvar man har som läkemedelsförskrivare. Detta klargörande 

har efterlysts från flera håll. Finns det till exempel skillnader i ansvar beroende på vilken typ av 

läkare man är?  

För att hjälpa till att göra rätt måste regionen ha rutiner. En del av rutinerna är färdiga och 

framtagna i samråd med representanter från vården, men det kommer flera. Det gäller bland annat 

iordningsställande, administrering eller överlämnande av läkemedel. Föreskriften innehåller ett 

antal nyheter som vårt journalsystem redan anpassats till. Fler Läkemedelsnytt kommer som 

beskriver en del av nyheterna och de nya rutiner som tagits fram. 

 

Vid ordination enligt generella direktiv har det kommit en uppstramning kring vad man ska ta 

hänsyn till. Det gäller både när de utfärdas och när läkemedlen ska ordineras av en sjuksköterska. 

Därför finns en ny rutin och avdelningsmall framtagen som ska användas i alla verksamheter. Då 

får man med all information man måste förhålla sig till när man skapar generella direktiv (indikation, 

läkemedel med styrka och beredningsform, dos och administreringssätt, maxdos och antal 

doseringstillfällen innan läkare måste kontaktas samt kontraindikationer). Dessutom blir utseendet 

på listan lika för alla avdelningar även om innehållet givetvis kommer att skifta. 

I avdelningsmallen står vad sjuksköterskan måste tänka på innan hen ger ett sådant läkemedel. Det 

är förutom indikation och kontraindikationer interaktioner och att liknande läkemedel inte är 

ordinerade eller administrerade. Det står också hur givna läkemedel ska journalföras.  

Rutinerna hittar du på intranätet under PM och vårdprogram och rubriken läkemedel 

https://intranatet.ltblekinge.org/teams/PM_och_vardprogram/SitePages/Startsida.aspx  . Obs att 

det finns 2 sidor då det finns fler rutiner om läkemedel än dessa. 
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