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Medicinlista/Ordinationshandling           Namn:     

      Personnummer: 

Insättning Läkemedel Tidpunkt för dosering Ordinatör Utsatt 

Datum Ssk sign* Namn, Beredningsform, styrka Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Dosering  Namn Datum Sign 

Uppdaterad den:_____________            Upprättad av sjuksköterska:_________________________________        Dubbelkontroll utförd av:____________________________________ 
 Leg. Sjuksköterska 

* SSK signatur avser korrekt överförd information från ordinationshandling 
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