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Registrering av läkemedel förskrivna/ordinerade av 
sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård till 
icke dospatienter

1. Bakgrund
Sjuksköterskor och distriktssköterskor med förskrivningsrätt har rätt att förskriva/ 
ordinera läkemedel enligt Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS
2018:43 om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel. För att 
en förskrivning/ordinering ska vara synlig i patientens läkemedelslista krävs att 
förskrivningen/ordineringen registreras i läkemedelslistan i NCS Cross. Rutinen avser 
hur förskrivning/ordination i kommunal hälso- och sjukvård ska synliggöras i patien-
tens läkemedelslista i NCS Cross, för att läkemedelslistan ska vara uppdaterad och 
patientsäker.

2. Syfte
Syftet med rutinen är att öka patientsäkerheten genom att alla förskrivningar/ 
ordinationer ska vara synliga i patientens läkemedelslista i NCS Cross.

3. Rutin
3.1. Förskrivning/ordinering av sjuksköterska på särskilt boende
Förskrivning/ordination som gjorts av sjuksköterska på särskilt boende meddelas 
ansvarig läkare i samband med läkarkontakt på boendet. Det bedöms kunna ske i 
samband med veckobesök eftersom den typ av förskrivning/ordination som sker via 
sjuksköterska på boendet oftast inte är av akut karaktär. Informationen lämnas på 
läkarbesöksunderlag eller annan handling som används för kommunikation. Ansvarig 
läkare registrerar förskrivningen/ordinationen i NCS Cross läkemedelslista i samband 
med övrig dokumentation av läkarbesöksunderlag. Samma förfarande används när 
sjuksköterskan har satt ut ett läkemedel för vilket hen har förskrivningsrätt.

3.2. Förskrivning/ordination av sjuksköterska i hemsjukvård
För att den kommunala hemsjukvården skall fungera optimalt krävs tydliga kon-
taktvägar och rutiner för gemensamma genomgångar av aktuella patienter. För-
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skrivning/ordination gjord av sjuksköterska i kommunen meddelas patientansvarig 
läkare. Ansvarig läkare registrerar förskrivningen/ordinationen i NCS Cross 
läkemedelslista i samband med övrig dokumentation.

Relaterad information

Rutin för hantering av läkemedelslista i hemsjukvård och i särskilda boenden
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