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Adrenalinpenna rekommenderas åter inom sjukvården 

Adrenalinpennor finns åter tillgängliga och rekommenderas nu inom sjukvården. 
Rekommendationen att dra upp Adrenalin 1 mg/ml tas bort.   
 
I mars 2020 informerade Läkemedelsnytt vecka 12 om hantering av adrenalin vid anafylaxi, efter att 
Läkemedelsverket meddelat att man upptäckt fall av aktiveringfel på Emerade-pennor. För att 
undvika en allvarlig restsituation där privatpersoner inte skulle få tillgång till adrenalinpennor 
rekommenderade Läkemedelskommittén i Värmland, i enlighet med Läkemedelsverket, att 
sjukvårdsinrättningar skulle gå över till uppdraget Adrenalin 1 mg/ml som ges med konventionell 
injektionsteknik. Den tillfälliga rekommendationen tas nu bort. 
 

Emerade finns fortfarande inte tillgängligt på marknaden. Det bedöms dock finnas tillräcklig tillgång 
av andra fabrikat (EpiPen och Jext) för att sjukvårdsinrättningar ska kunna återgå till att använda 
adrenalinpennor som tidigare. På de avdelningar som har läkemedelsservice kommer 
adrenalinpennor att beställas som tidigare. Övriga enheter får själva se över sin hantering. På 
Centralsjukhuset i Karlstad och på sjukhuset i Arvika finns EpiPen in i servicesortimentet. Adrenalin 1 
mg/ml tas bort från serviceförråden. 
 

Vid förskrivning av adrenalinpenna i Cosmic rekommenderas användning av ordinationsmallar, 
eftersom valt fabrikat i dem uppdateras regelbundet utifrån tillgång. Försäkra dig dock alltid om att 
patienten kan använda den penna du förskriver. 
 

 

 

Nu visas läkemedel i nationella patientöversikten NPÖ 

Sedan den 15 september visas läkemedelsordinationer från Region Värmland i den nationella 
patient-översikten NPÖ.  
I läkemedelslistan i NPÖ kan hälso- och sjukvården se en patients alla pågående läkemedels-
ordinationer från anslutna vårdgivare. Sedan den 15 september visas även läkemedelsordinationer 
från Region Värmland.  
  
Observera att det bara är läkemedel som förskrivits efter den 15 september som visas.  
 
 
 

Ny läkemedelsautomat i serviceförrådet på CSK 

Läkemedelsautomaten i serviceförrådet på Centralsjukhuset i Karlstad byts ut under vecka 38. Från 
och med fredag den 11/9 är sortimentet för automaten begränsat och utställt på öppen hylla, vilket 
gör att inga narkotiska preparat kommer att vara tillgängliga fram tills den nya automaten är i drift.  
 
Alla sjuksköterskor som ska hämta läkemedel från automaten behöver få ny inloggning samt en kort 
genomgång. Detta görs endast på bokade tider under vecka 39–41. För bokning kontakta Sanna 
Uppström på läkemedelsenheten: 
 

Telefon: 19 017  
e-post: sanna.uppstrom@regionvarmland.se 
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