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Ändringar i ordinationsmallar och generella direktiv med anledning av Covid-19 
 

 

Ordinationsmallar 

Enheternas urval av ordinationsmallar i Cosmic är uppbyggda utifrån vårdavdelningar och klinikers 

behov. När patienter nu vårdas på andra vårdavdelningar än vanligt kan det uppstå problem med att 

hitta anpassade ordinationsmallar. Rekommendationen är därför att alltid söka på urvalet “Alla 

enheter” (Bild 1) om man inte hittar de ordinationsmallar man förväntar sig. 

Generella direktiv 

Ordination enligt generella direktiv får användas till de patienter som vårdas på en vårdenhet. Även 

här kan det i det rådande läget saknas anpassade generella direktiv då nya patientgrupper vårdas på 

avdelningarna. För de avdelningar som vårdar patienter med luftvägssymtom har utbudet av 

generella direktiv redan utökats genom att flera enheters generella direktiv finns att välja på. Den 

avdelning där sjuksköterskan loggar in kommer att ligga som förvald avdelning. En annan avdelning 

väljs i rullisten (Bild 2).  
 

Bild 1    Bild 2 

Kontakt: ordinationsmallar.cosmic@regionvarmland.se 

 

Övergång till morfingel med längre hållbarhet 
 

Morfin i Intrasitegel kommer inte längre att kunna beställas direkt från läkemedelsberedningen på 
läkemedelsenheten. Istället rekommenderas Morfingel från APL 1 mg/ml som har samma styrka 
men en annan gelbas. Konsistensen är i stort sett jämförbar för de båda produkterna. APL:s 
morfingel har en hållbarhet på tre månader från tillverkningsdatum och förskrivs via Cosmic. Gelen 
kan både förskrivas på recept och rekvireras till avdelningen/mottagningen. Tänk på att det kan ta 
upp till en vecka att få hem varan från APL. Vid akut behov av Morfingel går det bra att under en 
övergångsperiod kontakta läkemedelsberedningen för tillverkning. 

Kontakt: Läkemedelsberedningen telefon 179 48. 

  

Läkemedelsberedningen kan bistå med förfyllda sprutor  
 

För att på bästa sätt stödja vårdenheterna under Covid-19-utbrottet har läkemedelsenhetens 
läkemedelsberedning omplanerat sin verksamhet. Det innebär att de i högre grad än tidigare 
erbjuder vårdverksamheter som har en ansträngd personalsituation hjälp med beredning av till 
exempel förfyllda sprutor av antibiotika och andra läkemedel eller färdiga infusionspåsar med tillsats. 
Kapaciteten är begränsad och kan ändras över tid. Prioritering sker utifrån behov.  
 

Vid intresse tag kontakt snarast möjligt med läkemedelsberedningen via e-post: 
Lakemedelsberedning@regionvarmland.se eller telefon: 179 48. 
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