FULLMAKT TIL JORDMOR FOR ISTANDSETTING
OG UTDELING AV LEGEMIDDEL
Regelverk

Helsepersonelloven § 5: Bruk av medhjelpere:

Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig
ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis.
Medhjelpere er underlagt helsepersonellets kontroll og tilsyn. Elever og studenter skal som regel bare gis
oppgaver ut fra hensynet til opplæring.
Jordmødre er å se på som legens medhjelper når de håndterer legemiddel.

Forskrift om legemiddelforsyning m.v. i den kommunale helsetjeneste, § 8-4
Utdeling av legemidler til pasient:

I sykehjem m.v. bør utdeling av legemidler til pasient skje etter skriftlig ordinasjon fra lege eller etter
generelle skriftlige retningslinjer fastsatt av lege. Utdelingen skal foretas av de personer som har
myndighet til det. Lege kan unntakvis gi myndighet til andre enn offentlig godkjent
sykepleier/vernepleier. Før slik myndighet gis, skal sykehjemmet ha skriftlige retningslinjer for hvem
som kan utføre dette arbeidet og for hvilken opplæring disse må ha i legemiddelhåndtering.
Forskriftene sier ingen ting om jordmødre er unntatt kravet om fullmakt. Tilsynsmyndighetene pålegger
Vestre Viken HF å skrive ut slik fullmakt.

Fullmakt

Jordmor ………………………………………………………………………….
blir med dette gitt fullmakt til:
• å ha adgang/nøkler til nødvendig legemiddellager eller få påfyll av legemiddel
ved fødeavdelingene
• å gjøre i stand medikament etter legens forordning
• å administrere/utlevere legemiddeldosene til den enkelte kvinne
• å administrere legemidler subcutant, intramuskulært eller intravenøst

Det presiseres at med fullmakt følger ansvaret for at medisinen blir gitt til rett person.
Kvinnen skal følges opp gjennom observasjon av virkning/bivirkning og dette
dokumenteres.

Fullmakten gjelder for arbeid i …………………….....................kommune. Fullmakten kan ikke
overføres til annet arbeidssted.
Fullmakten gjelder fra: …………………………..til ……………………………
Dato: ………………………….
………………………………….....
Vestre Viken HF ved avdelingssjef

……………………………
Jordmor

DELEGERT MYNDIGHET TIL LEGEMIDDELHÅNDTERING
FOR JORDMOR I………………………………………………KOMMUNE/R
Oversikt over legemidler der jordmor er delegert myndighet til legemiddelhåndtering.
Delegert myndighet er gitt i eget oppsett og knyttet til den enkelte jordmor.
Medikamentlisten er utarbeidet i samarbeid med avd. sjef Marit Kristoffersen.

Legemiddeltype Styrke

Dose/adm.

Metoklopramid
(Afipran®)

Tabl.
mg.
Inj.
mg/ml

10

1-2 tbl x 1. (10
mg inntil
3ganger daglig)

5

2 ml x 1. (10-20
mg inntil
3ganger daglig)

Supp.
20 mg

1 supp x 1 (20
mg inntil 3
ganger daglig)

Inj.
0,5mg/ml

0,25 – 0,5 mg s.c

(Cytotec®)

Tabl.
0,2 mg

2 tabl. rektalt

(Konakion®)

Inj.
10 mg/ml

0,1ml i.m like
etter fødsel

Terbutalin

(Bricanyl®)
Misoprostol
K-vitamin

Paracetamol

Dråper
20 mg/ml

Like etter fødsel
+ 2 og 3 dag p.p

(Pamol®, Panodil®,
(Panodil Zapp®,
Paracet®,
Paracetamol®,
Pinex®)

Tabl.
0,5g og 1g

0,5 – 1g x 3/døgn

(Paracet®, Pinex®)

Supp.
0,5g og 1g

0,5 – 1g x3/døgn

Indikasjon

Kontraindikasjon

Ved hyperton
uterusaktivitet

Blødning

Kvalme

Post partum
blødning
Forebygge blødning
hos barnet

Første valg som
smertelindring ved
etterrier,
Postoperative
smerter
Febernedsettende.

Forsiktig til kvinner med
epilepsi

I samråd med
vakthavende
gynekolog

Paracetamol +
Kodein

(Paralgin forte®)

Tabl.
400 mg
Supp.
400 mg

(Pinex forte®)

Tabl.
500 mg
Supp
500 mg

Oksytocin

Syntocinon®
Oksytocin

(Syntocinon®)

1 tabl. hv. 4-6
time

Ved sterke etterrier,
postoperative
smerter, smerter i
bekkenet

Ved vedvarende
smerter kontaktes
vakthavende lege

1 supp. hv. 4-6
time
Maks. 8
tabl/supp pr.
døgn
1-2 tbl. x 4
Maks. 8
tabl/supp
pr. døgn

Inj. 10
E/ml

0,5-1 ml i.m

Nesespray
40 E/ml

1 spraydose i ett
av neseborene 5
min. før amming
eller pumping

Blødning etter
barnets fødsel påskynde placentas
fødsel.
Ved atoni etter
placentas fødsel.
Lettelse av
diegivning, ved
smerter ved amming
eller pumping.
Stuvning av melk og
profylakse mot
mastitis puerperalis.
Mastitis puerperalis.

Medikamentlisten er utarbeidet i samarbeid med avd. sjef Marit Kristoffersen.

Dato: ………………………….
………………………………….....
Vestre Viken HF ved avdelingssjef

……………………………
Jordmor

