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Generell direktiv för utdelning av läkemedel 
            
 
 Läkemedelsordinationer enligt generella direktiv för sjuksköterskor inom kommunal  
 
hälso-och sjukvård och  LSS i kommunen 
                                                                                                    _______________________________________________ 
                                 
 
För patienter listade på     _______________________________________     vårdcentral 
  
   
 
Enligt SOSFS 2000:1 får läkemedel utdelas av sjuksköterska enligt generella skriftliga direktiv. Detta måste 
ske med stor restriktivitet och läkaren tar ställning till eventuell fortsatt medicinering om patienten behöver 
extra medicinering vid flera tillfällen. Patienten skall då ha en individuell vid behovs ordination. Given dos 
skall journalföras,i förekommande fall också i narkotikajournal. 
 
 I kommunen finns läkemedelsförråd, som underlättar ordination och medicinering under jourtid och gör det 
möjligt att snabbare kunna inleda en angelägen behandling. De läkemedel som finns upptagna i denna lista 
får ges till patient efter sjuksköterskas bedömning och under de förutsättningar som anges. 
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Indikation Läkemedel Vuxendos Antal tillfällen 
utan läkarord. 

Anmärkningar 

Anafylaxi ochh allvarig 
allergi 
(andnöd,blodtrycksfall,
urtikaria) 

Jext förfylld 
injektionspenna 
 
Betapred  0,5 mg 

0,3 mg 
 
 
12 tbl,engångsdos 

Ett 
 
 
Ett 

Kontakta läkare för fortsatt handläggning 
alternativt ambulans 
 
Löses i vatten 

Bröstsmärtor Nitrolingual 
sublingual spray  
 0,4 mg/dos 

1 sprayning under 
tungan 

Två Försiktighet vid lågt blodtryck 
 

Diarré (tillfällig) T.Loperamid 2mg 
 

1-2 tabl, max 
8 tabl/ dygn 
 

Två Högst 2 dygn utan läkarkontakt. 
Kontraindikation akuta bukfall 

Epilepsianfall, kramp Diazepam klysma 5 mg 1-2 klysma vid 
kramp  

Ett Kontraindikation: Sömnapné. Försiktighet 
vid myastenia gravis, nedsatt allmän 
tillstånd. Om inte krampen släpper inom 5 
min skall läkare eller ambulans kontaktas 

Förstoppning 
 

Cilaxoral 7,5mg/ml 
droppar 
Resulax rektallösning 

5-10 droppar till 
natten 
1 st à 8,5 g 

Tre 
 
Två 
 

Kontraindikation: Akuta bukfall, svår 
dehydrering. 
Överkänslighet mot Sorbitol 

Hypoglykemi 
( misstänkt insulincoma 
eller hypoglykemi 
orsakad av  peroral 
diabetesmedicin) 
 

Glukos injektion 
300 mg/ml  i.v.  
 
Glucagon inj 
endosspruta 
 
 

10 ml  kan 
upprepas  
 
0,5-1ml  im/sc 
 
 

Två 
 
 
Ett 

Kontakta läkare för fortsatt handläggning 
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Indikation Läkemedel Vuxendos Antal tillfällen 
utan läkarord. 

Anmärkningar/Varning 

Illamående -  
kräkningar 
 

T.Postafen    25 mg 1  tabl högst 2 
ggr per dygn 
 

Ett  

Kateterisering av 
urinblåsa vid 
urinstämma eller KAD-
byte 

Xylocaingel  2% 20 ml  man 
 
5-10 ml  kvinna 

  

Klåda/allergi 
 

T Desloratadin 5 mg 1 tabl  /dygn Två Obs vid gravt nedsatt njurfunktion 

Lungödem Furix 10 mg/ml 
 
Morfin 10 mg/ml 

2- 4 ml iv/im 
 
0,3 ml sc/im 

Ett 
 
Ett 

Kontakta läkare för fortsatt handläggning 

Feber/smärta T. Alvedon 500 mg 
alternativt 
Supp Alvedon 1 g 
(Paracetamol) 

1-2 tabl  
 
1stolpiller 

Tre 
 
Tre 

Maxdos 4 g Paracetamol/ dygn. 
 Kontrollera att pat inte har annat Paracetamol- 
innehållande läkemedel.  
Waraneffekten kan förstärkas. 

 
 
 
 
 

Reviderad 2014 -10-01  / med. rådgivare Gudrun Greim ( enligt Närhälsans förslag  för generell direktiv ) 



Sida 4 av 4 
 

 
 
 
 
Härmed bekräftas att ovanstående mediciner för tillfälligt bruk får ges utan läkares ordination vid enstaka 
tillfällen. Ordinationsunderlaget skall uppdateras årligen. 
 
 
 
 
………………………                            ………………………… 
Ort  datum                                                          Ort datum 
 
 
 
………………………                                 …………………………….. 
Vårdcentral             Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Läkarunderskrift / namnförtydligande                Underskrift / namnförtydligande 
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