
 

 
Information om ordinationshandling, landstingets 
medicinlista och signeringslista 

Inom SÄBO, hemsjukvård, korttidsboende och LSS-boende i Vindelns Kommun används två 

olika medicinlistor, ordinationshandling och landstingets läkemedelslista, tillsammans 

med signeringslista som kommunens sjuksköterskor förnyar inför varje ny månad. 

Ordinationshandling 

Läkemedelslista som följer med 

dosrullen. Kan även skrivas ut av 

sjuksköterska med inloggning till 

hemsidan Pascal. 

Har följande uppdelning: 

 Stående, dispenserade 

läkemedel – stående 

läkemedel som finns i 

dosrullen. 

 Stående, 

originalförpackningar – stående läkemedel som inte finns i dosrullen, till exempel 

tabletter som delas i dosett, ögondroppar, magmedel. 

 Vid behovsläkemedel – läkemedel som ges vid behov mot kända symtom, efter kontakt 

med sjuksköterska. 

 Handelsvaror – hjälpmedel för att ta läkemedel, till exempel kanyler till insulinpennor 

 Tillfällig anteckning – muntlig ordination som det ännu inte skrivits något recept på. 

Information som står är: 

 Ordinerande läkare eller sjuksköterska, datum för insättning/förnyelse av recept 

 Läkemedelsnamn, läkemedelsform och styrka 

 Dosering, användning, ändamål, information till vårdpersonal, tid för intag 

 Obs! Till exempel datum för när ordinationen upphör gälla. 

 Antal uttag som finns kvar för läkemedel i originalförpackning 



 
 

Landstingets läkemedelslista 

Läkemedelslista som används när 

patienter inte har dosrulle. Kan 

bara skrivas ut av landstinget. 

Information som står är: 

 Läkemedel, form, styrka 

 Dosering 

 Patientinstruktion 

 Ordinatör 

 Utsättningsdatum 

Doseringsexempel: 

1x1: 1 tablett 1 gång dagligen. Delas i dosettens morgonfack. 

1x2: 1 tablett 2 gånger dagligen. Delas i dosettens morgon- och kvällfack. 

2x1: 2 tabletter 1 gång dagligen. Delas i dosettens morgonfack. 

2+2+2+0: Varje siffra motsvarar ett fack i dosetten, i detta fall morgon, lunch, kväll och natt. 

Det vill säga 2 tabletter på morgonen, 2 tabletter till lunch, 2 tabletter till middagen, ingen 

tablett till natten. 

20: Se i patientinformationen vad det ska vara 20 av: ml, droppar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Signeringslista/kontrollista 

Kallas ibland även för kontrollista.  

Information som står är: 

 Boende, grupp, år, månad 

 Vem som placerat ut 

dosrulle och dosett 

 Datum och tid för intag av 

läkemedel 

Hur signeringslistan används 

Säbo, LSS-boende: Vid början av 

arbetspasset gås signeringslistorna igenom av alla, även personal som inte fått delegering 

ska veta vilka medicintider som finns. 

Hemsjukvård: Hemtjänsten har medicintiderna i mobiltelefonen tillsammans med övrig 

information om patienten. 

Inför varje medicingivning tittar delegerad personal på signeringslistan för att se att 

patienten inte redan fått sin medicin. Notera hur många olika sorter patienten ska ha denna 

tid, till exempel både apodos och Lactulos (flytande magmedel). 

Efter medicingivning går den som givit medicinen tillbaka till signeringslistan och signerar på 

rätt datum och tid vilka mediciner som givits. 

Markeringar i signeringslistan  

Start av dosett/dospåse:  

Avslut av dosett/dospåse:  

Kur:                                      , används till exempel vid antibiotikabehandling, svampbehandling 

Färgmarkering: Endast dessa dagar, till exempel vid byte av smärtplåster eller stående 

läkemedel som inte ges dagligen 

Noteringar som delegerad personal gör på signeringslistan: 

Signatur: Patienten har fått sin medicin, varje personal har sin personliga signatur.  

X: Patienten vill inte ha sin medicin. Informera sjuksköterska samt kollegor. Ingen avvikelse. 

F: Patienten är frånvarande, till exempel på sjukhus. Ingen avvikelse. 



 
S: Patienten kan på grund av tillfällig sjukdom inte ta sina mediciner, till exempel illamående 

och kräkningar. Informera sjuksköterska samt kollegor. Ingen avvikelse. 

Tom, osignerad ruta: avvikelse. 


