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Behörighet för sjuksköterska att dosjustera läkemedel
HSLF-FS 2017:37 Även om en sjuksköterska inte har behörighet att ordinera ett visst läkemedel, får han eller hon justera
doseringen i en läkemedelsordination i de situationer där doseringen är beroende av en patients individuella mål- eller
mätvärden. Doseringen får justeras endast om det är förenligt med en god och säker vård av patienten och den ska göras
med utgångspunkt i patientens behov.

Sjuksköterska med behörighet att justera dos ska:

dokumentera bedömning och åtgärd i en journalanteckning

dokumentera och signera dosändring i läkemedelsmodulen i patientens journal

vid behov för en dialog om patientens tillstånd och behandling med den för patienten ansvariga läkaren
En behörighet ska utfärdas individuellt för en namngiven sjuksköterska med erforderlig kompetens, efter
genomgången fortbildning. I enhetens lokala rutin ska det framgå:

vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få justera doseringen i en läkemedelsordination

beskrivning av arbetsuppgiften; aktuella journalmallar, metoder, målgrupp för behandling etc.

vilka läkemedel som doseringen får justeras för
Behörighet ska utfärdas av verksamhetschef. Om denne inte är läkare kan beslut fattas i samråd med
medicinsk rådgivare.

Uppgiftsmottagare:
Namn:

Personnummer:

Befattning:

Gäller fr.o.m. :
Läkemedel och dosering:
Läkemedel,

läkemedelssubstans eller

läkemedelsgrupp (ATC-kod)

Indikation

Beskrivning justering av dos (t ex
ökning/minskning inom ett visst

dosspann för att nå ett mål- eller

Eventuell

kontraindikation

mätvärde)

Undertecknad accepterar att fullgöra ovan beskrivna ansvarsuppgifter:
Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Verksamhetschef:
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Kompetenskrav - Steg 1 – glukossänkande läkemedel
Minst ett av följande alternativ ska vara uppfyllt:
☐ Påbyggnadsutbildning minst 15 hp inom diabetesvård samt minst ett års självständigt
arbete med personer som har diabetes (formell och reell kompetens).
☐ < 15 hp i diabetesvård samt minst tre års självständigt arbete med personer som har
diabetes (reell kompetens).
☐ Verksamhetschefs/läkares egen bedömning av hur kompetenskravet är uppfyllt:
Beskriv på vilket sätt:________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Kompetenskrav - Steg 2 – läkemedel vid hypertoni och hyperlipidemi
Minst ett av följande alternativ ska vara uppfyllt:
☐ Specialistsjuksköterskeutbildning inom diabetesvård 60 hp, samt minst ett års
självständigt arbete med personer som har diabetes (formell och reell kompetens).
☐ Mer än 15 hp men mindre än 60 hp i diabetesvård samt minst tre års självständigt arbete
med personer som har diabetes (reell kompetens).
☐ Verksamhetschefs/ läkares egen bedömning av hur kompetenskravet är uppfyllt:
Beskriv på vilket sätt:________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Beskrivning av arbetsuppgiften


Behörighet att dosjustera läkemedel gäller för personer med diagnos diabetes mellitus

För att kunna fullfölja arbetsuppgiften är det viktigt att patientens individuella mät- och
målvärden är dokumenterade och välkända av vårdenhetens diabetesteam.
Diabetessjuksköterskan ska beredas möjlighet att självständigt ordinera och signera prover
för baskontroll diabetes.
Vid tveksamhet om dosjustering ska en dialog alltid föras med den för patienten ansvariga
läkaren.
Se rutin: Diabetes- Diabetessjuksköterska dosjustering av läkemedel för patient med
diabetes, Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
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