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Operasjonsplanlegging i DIPS – ordinering og dokumentasjon av legemidler 
Veileder for legemiddelhåndtering vedlegg 2: Del I prosedyre 8, Dokumentasjon og kontroll av legemiddelliste ved forflytning internt i 
virksomheten 
 
 

Hensikt  
Å gi en anbefaling over hvilke momenter som bør ivaretas i prosedyreform for å sikre entydige ansvarsforhold og 
dokumentasjon av ordinering og administrering av legemidler som gis preoperativt, postoperativt samt legemiddelbehandling 
som skal videreføres på sengepost. 

Omfang Ansatte med rekvisisjonsrett og som bruker DIPS operasjonsplanlegger eller tilsvarende som planleggingsverktøy. 
 
Grunnlagsinformasjon/ 
bakgrunn 

DIPS operasjonsplanleggingsprogram er et planleggingsprogram, og ikke et ordineringsprogram.  Det kan derfor ikke brukes 
som ordineringsgrunnlag for administrering av legemidler. 

Ansvar Virksomhetsleder 

Arbeidsbeskrivelse 

Eksempler på punkter som må vurderes i forhold til ordinasjon og administrasjon, ansvar, dokumentasjonssted, evt. 
overføringer. 
Preoperativt: 
1. Faste legemidler 
• Hvilke faste legemidler skal / skal ikke gis dagene før operasjon eller operasjonsdagen? 
• Hvem har ansvar for å avklare dette og dokumentere på en slik måte at sykepleier på sengepost er informert(operatør eller 
anestesilege, på hovedkurve eller et annet sted)? 
• Er det entydig for anestesi/operasjon hvilke legemidler som er gitt /ikke gitt morgenen på operasjonsdagen(hvordan er dette 
dokumentert)? 
 
2. Premedikasjon 
• Hvilke legemidler og doser skal gis(én type premedikasjon, mange ulike)? 
• Hvem har ansvar for ordinasjon(operatør eller anestesilege)? 
Er premedikasjon relatert til smertelindring eller sedasjon - ansvarsforholdet må være entydig. 
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 • Hvor og hvordan ordinere (enkeltpreparater, prosedyre, til den enkelte pasient, hvor på hovedkurve evt. annet 
dokumentasjonssystem)? 
• Hvor dokumentere hvis dosen er gitt på post eller på opr./anestesi (hovedkurve, anestesiskjema)? 
 
Per- og/eller postoperativt 
1. Profylakse innen trombose og antibiotika  
• Hvilke legemidler og doser skal gis (er det behov eller finnes det profylakseprosedyre pr.inngrep)? 
• Hvem har ansvar for ordinasjon (operatør eller anestesilege)? 
• Hvor og hvordan ordinere (enkeltpreparater, prosedyre, på hovedkurve, elektronisk kurve, anestesiskjema e.l)? 
• Når ordineres dosene (før inngrepet, under eller ved avslutning av operasjon, på postop.)? 
• Hvor dokumentere doser gitt peroperativt, på postop. og på sengepost ? 
 
2. Hvem har ansvar ved evt. overføring av informasjon mellom ulike system (elektronisk og papir, spesialskjema og 
hovedkurve)? 
 
3. Smertelindring  
• Hvem har ansvar for smertelindring i den umiddelbare postoperative fasen (på postop.) –operatør eller anestesilege ? 
• Hvem har ansvar for ordinasjon av standard smertelindring etter et inngrep – dvs legemidler og doser som kan gis både på 
postop. og på sengepost (operatør, anestesilege, andre)? 
• Hvor dokumentere administrerte doser på postop. (hovedkurve og/eller annet sted)? 
 
4. Kvalmestillende – som smertestillende 
5. Hvem har ansvar og hvilke rutiner foreligger for å restarte legemidler som er seponert/nullet i forbindelse med operasjon? 
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