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Beställ morfingel från APL 

I Läkemedelsnytt vecka 15 informerades det om att Morfin i Intrasite-gel inte längre ska beställas 
från läkemedelsberedningen. Istället hänvisas enheterna till att beställa Morfingel APL 1 mg/ml som 
har samma styrka men en annan gelbas. APL:s morfingel har en hållbarhet på tre månader från 
tillverkningsdatum jämfört med en veckas hållbarhet på den gel som läkemedelsberedningen tidigare 
har tillverkat. Morfingelen går både att förskriva på recept och rekvirera till avdelningen eller 
mottagningen. Beställning av Morfingel APL 1 mg/ml till enheterna görs via rutin: Hantering av 
licensläkemedel och läkemedel som saknar specifikt varunummer (RUT-14990). 
  
Observera att beställning skall läggas både i Raindance marknadsplatsen på varunummer: 699238 
(Extempore ATC-kod N02AA01 Morfin) samt via apotekets beställningsblankett: Vara utan specifikt 
varunummer.  Beställningsblanketten faxas till apoteket på 018-6119700 eller mailas till 
order@apoteket.se.  
 
Var observant på att varunumret på blanketten 
skall ändras till ovan nämnda varunummer. Se bild 
nedan för hur blanketten ska fyllas i avseende val av 
korrekt vara. Leveranstiden för Morfingel APL är 
cirka en vecka varför beställning bör göras i god tid.  
 
Vid akut behov av morfingel kan i nödfall Morfin i 
Intrasite-gel beredas av Läkemedelsberedningen 
under en övergångsperiod. Kontakta i så fall 
Läkemedelsberedningen via telefon på nummer 
17948. 
 
 
 
 
 
 
 

Begränsad tillgång på Klorhexidinsprit 5 mg/ml – använd alternativ 

I Läkemedelsnytt vecka 24 informerades om att det var brist på Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Sedan dess 
har tillgången varit begränsad i perioder och flera vårdenheter har behövt använda alternativa 
produkter. Klorhexidinsprit finns nu tillgänglig i vissa förpackningsstorlekar, men tillgången är 
begränsad.  
 
De vårdenheter som har tagit hem någon alternativ produkt ska i första hand använda slut på det, 
om alternativet fungerar lika bra som Klorhexidinsprit. Enheter som enbart har Klorhexidinsprit i 
lager behöver inte beställa hem alternativa produkter. För mer information om alternativa 
desinfektionsmöjligheter se Smittskydds rutin Klorhexidin 5 mg/ml – ersättning vid bristsituation 
(RUT-20589). Beställning av Klorhexidinsprit görs via Raindance Marknadsplatsen enligt ordinarie 
förfarande. Enheter som har beställt men inte fått hem Klorhexidinsprit där alternativa produkter 
inte kan användas kan kontakta läkemedelsenheten på telefonnummer 15140. 

 

http://livlinan.liv.se/globalassets/global/halsa-och-vard/l/lakemedel/lakemedelsnytt/lakemedelsnytt-2020/lakemedelsnytt-v.15.pdf
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=14990
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=14990
https://www.apoteket.se/globalassets/vard-och-foretag/media/pdfer/blanketter/bestallning/b0142_blankett_fax-meddelande-vara-utan-specifikt-vnr.pdf
https://www.apoteket.se/globalassets/vard-och-foretag/media/pdfer/blanketter/bestallning/b0142_blankett_fax-meddelande-vara-utan-specifikt-vnr.pdf
mailto:order@apoteket.se
http://livlinan.liv.se/globalassets/global/halsa-och-vard/l/lakemedel/lakemedelsnytt/lakemedelsnytt-2020/lakemedelsnytt-v.24.pdf
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=20532
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Ta hänsyn till läkemedel vid bedömning av fallrisk  

Under vecka 40 pågår Socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera” med syftet att upplysa äldre 
personer om vad de själva kan göra för att minska risken för fallolyckor. Fokus ligger på mat, motion 
och mediciner. 

Många läkemedel ökar fallrisken. Genom ökad känslighet i hjärnan och förändrad farmakokinetik är 
risken störst med olika typer av psykofarmaka, främst antidepressiva, lugnande och sömnmedel, och 
opioider. Med stigande ålder blir det svårare att reglera blodtrycket då baroreflexen, som bland 
annat ser till att blodtrycket upprätthålls vid kroppslägesförändringar, blir trögare. Det gör att även 
läkemedel med blodtryckssänkande egenskaper kan orsaka fall. Antikolinerga läkemedel kan ge 
kognitiv påverkan, vilket är en riskfaktor för fall. De vanligaste läkemedlen med betydande 
antikolinerga effekter bland äldre är flertalet medel mot trängningsinkontinens, antihistaminen 
hydroxizin (Atarax) och tricykliska antidepressiva, däribland amitriptylin (Saroten). 

Var uppmärksam på patientens symtom så som yrsel, trötthet, muskelsvaghet och förvirring. De kan 

vara biverkningar av läkemedel och öka risken för att falla. För att öka kvaliteten och säkerheten i 

behandlingen bör en läkemedelsgenomgång genomföras vid misstanke om läkemedelsrelaterade 

problem. Önskas farmaceutstöd vid läkemedelsgenomgången kontaktas läkemedelsenheten på 

telefonnummer 14141. 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/samverkan-avtal-och-vardval/folkhalsa-och-samhallsmedicin2/livsvillkor-och-levnadsvanor/fallprevention/balansera-mera/

