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Hantering av bristsituation för propofol och midazolam 

I och med covid-19-pandemin har behovet av vissa läkemedel mångdubblats i hela världen vilket 
medför stor risk för bristsituation. Till de läkemedel som är helt nödvändiga för att kunna 
intensivvårdsbehandla covid-19-patienter hör injektion med propofol och midazolam.  

I nuläget finns restnoteringar för både propofol och midazolam med efterföljande risk för allvarlig 
bristsituation. Även bland alternativa behandlingar är situationen oklar. I de fall där det finns 
möjlighet ansöks om regionlicenser.  
 

Den 24 april fattade Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) följande beslut:  

• Propofol ska endast användas för intensivvård. All annan användning ska utan undantag 
omedelbart upphöra.  

• Största återhållsamhet ska gälla även för användning av midazolam utanför intensivvården. 
 

Beslutet innebär att det kan bli aktuellt att omdistribuera läkemedel till intensivvårdsverksamhet.  
 

Enheter med läkemedelsservice kan kontakta sin avdelningsfarmaceut för att diskutera om alternativa 
läkemedel behöver tas in i avdelningssortimentet. Ordinationsmallarna i Cosmic uppdateras med 
beslutet från RSSL. Se restmeddelande för midazolam för information om behandlingsalternativ med 
ångestdämpande och sederande effekt.  
 

 
Detta gäller för ombud vid uthämtning av recept efter slutenvård vid 
covid-19 

Patienter som skrivs ut efter slutenvård vid covid-19 ska inte själva gå till apoteket och hämta ut 
receptläkemedel. Vårdpersonal på sjukhusen kan hämta ut läkemedel till patienterna hos Apoteket 
Vargen Centralsjukhuset i Karlstad eller Apotek Hjärtat Arvika Sjukhus. Egen legitimation och 
patientens legitimation ska tas med till apoteket.   

Om någon annan ska hämta ut receptläkemedel kan det göras på apotek utanför sjukhuset. Egen 
legitimation och patientens legitimation eller fullmakt för att hämta ut läkemedel kan användas.  

För att kunna göra uttag med egen och patientens legitimation, måste den som hämtar ut läkemedel 
uppge precis vilket eller vilka namngivna läkemedel som ska hämtas ut. Det är inte tillräckligt att 
exempelvis ange uttag för recept från ett visst förskrivningsdatum eller från en viss förskrivare.  

Mer information finns i instruktionen Uthämtning av receptläkemedel till patient som vårdats för 
covid-19 inom slutenvården  

 
 

Recept från akuten på CSK hämtas på apotek utanför sjukhuset 

Tidigare har patienter som uppsöker akutmottagningen på CSK och får ett recept förskrivet kunnat 
hämta ut läkemedel på Apoteket Vargen Centralsjukhuset i Karlstad. I nuläget är vägen från 
akutmottagningen till apoteket stängd för alla patienter. De kommer heller inte in via huvudentrén. 
Patienterna hänvisas därför till apotek utanför sjukhuset. 

Patienter med luftvägssymtom ska inte själva gå till något apotek. Vad som gäller för ombud finns att 
läsa ovan.  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20002
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20002

