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Sjuksköterskors dosjustering av 

läkemedel 

Syfte 

Säkerställa att sjuksköterskans uppdrag gällande 

justering av dosering i en läkemedelsordination 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ordination och hantering av läkemedel i hälso- och 

sjukvården (HSLF-FS 2017:37 kap.6 8§) sker enligt god 

och säker vård med utgångspunkt i patients behov. 

 

Bakgrund 

Även när en sjuksköterska inte har behörighet att 

ordinera ett visst läkemedel får hen justera doseringen i 

en läkemedelsordination om doseringen är beroende av 

en patients individuella mätvärden och målvärden. 

Doseringen får justeras när det är förenligt med en god 

och säker vård. Alla förändringar av dosering ska 

dokumenteras i patientjournalen. 

Med dosjustering menas dosökning, dosminskning samt 

uppehåll i behandling. 

 

Det kan till exempel röra sig om dostitrering av insulin, 

warfarin, blodtrycksmedicin etc. där en korrekt 

bedömning av patientens symtom och värden är en 

förutsättning för att kunna dosjustera på patientsäkert 

sätt. 

 

Ansvar 

Verksamhetschefen ansvarar för att enheten har rutiner 

där det framgår vilken kompetens som en sjuksköterska 

ska ha för att få justera doseringen i en läkemedels-

ordination. 

 

Läkare med medicinskt ledningsansvar eller 

läkemedelsansvarig läkare för avdelning, mottagning 

eller vårdenhet bedömer 

• vilken kategori sjuksköterskor som har rätt att 

dosjustera läkemedel 

• att dessa har kompetens för uppgiften 

• vilka läkemedel som är aktuella för dosjustering 

• vid vilka tillfällen som sjuksköterska får justera 

doser 

• hur mätvärden ska följas upp 

 

Ansvarig läkare dokumenterar denna behörighet på 

blankett, Dosjustering av läkemedel – sjuksköterska, se 

bilaga 1. Beslutet ska omprövas årligen. 

 

Sjuksköterska med uppdrag att justera dos ansvarar 

för att detta utförs 

• inom ordinerat intervall/fastställt aktuellt PM 

• i samråd med patienten 

• utifrån behandlingsmål och eventuella 

biverkningar 

Dosjustering får endast genomföras på berörd 

vårdenhet. 

 

Dokumentation 

I patientjournalen ska läkaren dokumentera patientens 

individuella målvärden, samt eventuella minimi- 

och maximidoser. 

 

Sjuksköterska ska efter dosjustering av läkemedel 

dokumentera den justerade dosen och planerad 

uppföljning i patientjournal. Sjuksköterskan ska 

också dokumentera dosjusteringen i läkemedels-

modulen om enheten har valt att ge sjuksköterskan 

denna behörighet.  
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Om enheten ej har valt att ge sjuksköterskan denna 

behörighet ska sjuksköterskan meddela ansvarig läkare 

för att läkaren ska dokumentera justerad dos i 

läkemedelsmodulen. 

 

Observeras att oavsett om sjuksköterska eller läkare har 

dokumenterat justerad dos i läkemedelsmodulen så 

ligger receptet med den tidigare doseringen kvar på 

apoteket. Detta innebär att det föregående receptet 

behöver sättas ut och ett nytt recept med aktuell dosering 

måste skickas till apoteket.  

 

Det publicerade dokumentet ”Uppdrag för sjuksköterska 

att dosjustera läkemedel” finns i ledningssystemet.  

 

Marianne Östlund, sjuksköterska, Läkemedelsenheten 

 

Läkemedelslunch 9 december 

Immunterapi vid tumörsjukdomar 

Föreläsare: Sara Wirén, Specialistläkare 

Cancercentrum 

Tid: 9 december 12:10-12:55 

Plats: Digital föreläsning på plattformen Teams. 

 

Läkemedelscentrum arrangerar även höstterminens sista 

läkemedelslunch via Teams. 

Lunch kommer inte att erbjudas till denna föreläsning 

p.g.a. de lokala restriktioner vi nu har. Detta gäller både 

för deltagare vid länets sjukhus så som deltagare på 

hälsocentraler. Ta med egen matlåda och koppla upp 

dig från din dator! 

Håll utkik efter inbjudan som skickas ut 30/11, samt i 

kalendariet på Linda för länk till uppkoppling.  

 

Ansökan om medel för utbildningar inom 

läkemedelsområdet 

 

Det är dags att söka bidrag från regionens avsatta 

medel för producentobunden 

läkemedelsinformation och utbildning. 

 

Ansökan skall vara inskickad  

senast 1 december 2020 

 

Information och ansökningsförfarande finns i 

länken nedan. 

 

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning 
 

Välkommen med ansökan! 
 

Bertil Ekstedt 

sammankallande i bedömargruppen 
 

Norrländska läkemedelsdagarna 

Rådande omständigheter har gjort att vi valt att hålla 

år 2021:s version digital och komprimerad till en 

dag. 

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, farmaceuter 

Tid: Tisdagen den 2 februari 2021 

Plats: Distans. Länk skickas till dig som anmält dig 

Deltagaravgift: Ingen deltagaravgift detta år 

Anmäl senast: 26 januari 

Anmälan via länk eller via QR-kod 
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