RUTIN
1(2)
HEMSJUKVÅRD/SÄBO. LÄKEMEDEL I FÖRRÅD FÖR AKUTA TILLSTÅND32820-6
OCH PALLIATIV VÅRD.
LÄKEMEDELSENHETEN
KRISTINA SELING

Läkemedel i förråd för SÄBO/Hemsjukvård.
Att ge vid akuta tillstånd efter ordination av läkare
Tillstånd

Läkemedel (ex)

Indikationer

Doxyferm tabl. 100 mg
Furadantin tabl. 50 mg
Selexid tabl. 200 mg
Ciprofloxacin tabl. 250 mg

Substans
fenoximetylpencillin
(PcV)
doxycyklin
nitrofurantoin
pivmecillinam
ciprofloxacin

Smärta

Diklofenak supp. 50 mg
Morfin tabl. 10 mg
Morfin inj. 10 mg/ml
Ketogan Novum inj 5 mg/ml

diklofenak
morfin
morfin
ketobemidon

Stensmärta
Annan svår smärta
Akut svår smärta
Akut svår smärta

10 st
25 st
20 x 1ml
5 x 1 ml

Diabetes
mellitus

NovoRapid Flex Pen inj.
100 IE/ml

insulin aspart

Hyperglycemi

1 förpackning à
5st

Astma

Combivent inhalation
Atrovent inh.spray* 20 mikrog/dos
Airomir inh.spray* 0,1 mg/dos
Optichamber*

ipratropium, salbutamol
60 x 2,5 ml
ipratropium
1 st
Andningspåverkan
salbutamol
1 st
andningsbehållare
2 st

Hjärtsvikt

Furosemid tabl. 40 mg

furosemid

Ödem och/eller
andningspåverkan

100 st

Bältros

Valaciclovir tabl. 500 mg

valaciclovir

Bältros

42 st

Kåvepenin tabl. 1 g
Infektioner

Maxbeställning

Luftvägsinfektioner

20 st
10 st
15 st
15 st
10 st

UVI

Morfin inj. 10 mg/ml
morfin
Midazolam inj 5 mg/ml
midazolam
Haldol inj. 5 mg/ml
haloperidol
Palliativa
För indikationer, se Ingen
furosemid
läkemedel Furix inj. 10mg/ml
nästa sida
maxbeställning
Robinul inj. 0,2 mg/ml
glykopyrron
Lidokainhydroklorid i Oral
lidokain
Cleaner APL 5 mg/ml
* Att ge luftrörsvidgande läkemedel via andningsbehållare har visat sig vara lika effektivt som att ge det via
nebulisator. Andningsbehållaren ska dock inte av hygieniska skäl återanvändas till flera patienter.
För ordinationer av preparat vid vård i livets slutskede, se nästa sida

GODKÄNT AV

GRANSKAD AV

Maria Söderkvist

Kristina Seling

GILTIGT FR O M
2020-12-14

Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.

RUTIN
2(2)
HEMSJUKVÅRD/SÄBO. LÄKEMEDEL I FÖRRÅD FÖR AKUTA TILLSTÅND32820-6
OCH PALLIATIV VÅRD.
LÄKEMEDELSENHETEN
KRISTINA SELING

Vård i livets slutskede
Ordinationerna bör göras i förväg i samband med brytpunktssamtal, Länk till checklista för
Brytpunktssamtal i primärvården
Länk till rutin för ordination och hantering av palliativa läkemedel
Symtom
Läkemedel (substans)
Förslag till dosering

Smärta

Morfin inj 10 mg/ml
(morfin)

0,25-0,75 ml sc vid behov, justera efter
ålder om opioidnaiv. Annars 1/6 av
parenteral dygnsdos (=1/2 av peroral
dygnsdos).Upprepa efter 30 minuter om
utebliven effekt.

Vid behov av upprepade
injektioner vid njursvikt:
Ketogan Novum inj 5mg/ml
(ketomebidon)

0,5-1 ml sc vid behov, justera efter ålder
om opioidnaiv. Annars 1/6 av parenteral
dygnsdos (=1/2 av peroral dygnsdos).
Upprepa efter 30 minuter om utebliven
effekt. Ekvipotent med morfin

Alternativ till Ketogan vid behov
av upprepade injektioner vid
njursvikt: OxyNorm inj 10mg/ml
(oxikodon)

Andnöd

0,25-0,75 ml sc vid behov, justera efter
ålder om opioidnaiv. Annars 1/6 av
parenteral dygnsdos (=1/2 av peroral
dygnsdos).Upprepa efter 30 minuter om
utebliven effekt. Ekvipotent med morfin

1.Morfin inj 10 mg/ml
(morfin)

0,25-0,5 ml sc vid behov, justera efter
ålder. Upprepa efter 30 minuter om
utebliven effekt.

Vid behov av upprepade
injektioner vid njursvikt:
Ketogan Novum inj 5mg/ml
(ketomebidon)

0,5-1 ml sc vid behov, justera efter ålder
Upprepa efter 30 minuter om utebliven
effekt. Ekvipotent med morfin

Alternativ till Ketogan vid behov
0,25-0,5 ml sc vid behov, justera efter
av upprepade injektioner vid
ålder. Upprepa efter 30 minuter om
njursvikt: OxyNorm inj 10mg/ml
utebliven effekt. Ekvipotent med morfin
(oxikodon)
2-4 ml iv eller sc, vid hjärtsviktsorsakad
3. Furix inj 10mg/ml
andnöd.
Ångest

Midazolam inj 5 mg/ml

0,5 ml sc

Förvirring

Haldol inj 5 mg/ml

0,5-1,0 ml sc, max 2 ggr/dygn

Illamående

Haldol inj 5 mg/ml

0,25 ml sc vid behov, max 2 ggr per dygn

Rosslighet

Robinul inj 0,2 mg/ml

0,5- 1ml sc

Smärta i munnen

Lidokainhydroklorid i Oral
Cleaner APL 5 mg/ml

10-15 ml vb, Ingen dygnsmaxdos vid
gurgling
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