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Förväxlingsrisk mellan atropin och efedrin 
Under en övergångsperiod är förpackningarna för Atropin Mylan och Efedrin 
Mylan snarlika, då samtliga förpackningar under en period är gröna. Det finns 
därför risk för förväxling mellan Atropin Mylan 0,5 mg/ml cylinderampull, 
injektionsflaska 20 ml och Efedrin Mylan 50 mg/ml ampull 10x1ml.  
 

Anledningen till färgförändringen är att ytterförpackningarna och etiketterna för 
Atropin Mylan och Efedrin Mylan har uppdaterats i enlighet med färgguiden 
”Färgmärkning av sprutor inom anestesi och intensivvård enligt ISO 
26825:2008”. Ytterförpackningen och etiketten för alla förpackningar av Atropin 
har bytt färg från brun till grön. Nya lila Efedrin-förpackningar förväntas komma 
ut på marknaden runt årsskiftet.  
 

 

 
 

 

Ny receptblankett blir obligatorisk från 1 maj 2021 
Den 1 juli 2020 kom en ny receptblankett för förskrivning till människa, som ersätter de tidigare 
receptblanketterna. Blanketten är anpassad för de nya uppgifterna om förmån som ska anges på 
receptet. Från 1 maj 2021 får endast de nya receptblanketterna användas.  
 

Enligt rutinen Reservrutin vid driftstopp eller driftstörningar i Cosmic, ska tomma receptblanketter 
alltid finnas tillgängligt på enheterna. Förskrivarkod är obligatoriskt på alla recept. Arbetsplatskod 
måste anges på receptet för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen. Koderna måste 
anges som streckkod på receptet. Läkare kan använda tomma receptblanketter och via utskrift från 
Cosmic förse dem med arbetsplats- och förskrivarkod innan driftstopp. Region-IT kommer att 
informera om när de nya blanketterna kan används för utskrift i Cosmic. Det är också möjligt att 
beställa förtryckta blanketter eller etiketter med streckkod. Kontaktuppgifter och 
beställningsformulär finns på läkemedelscentrums hemsida. 
 

Den 1 oktober 2021 börjar ytterligare en ändring i Läkemedelsverkets receptföreskrifter att gälla, då 
elektronisk förskrivning blir huvudregel vid utfärdande av recept. Läs mer om ändringar i 
föreskrifterna på Läkemedelsverkets hemsida. 

 
Ändrade stopptider för dosleveranser inför påsken 
Stopptiderna för dosändringar kommer att tidigareläggas i enlighet med nedanstående lista. När det 
gäller beställning av helförpackningar under denna period önskar Apotekstjänst att ha beställningen 
tillhanda senast en vardag innan ny stopptid för ordinationsändringar. Var observant på att eftersom 
kylvaror inte kan skickas över helgdagar kan dessa komma att levereras en dag senare än det datum 
som anges som ny leveransdag. Vid frågor kontakta Apotekstjänst på tel. 010-221 69 70.  

* Leveranserna kan komma upp till en dag tidigare ** Leveranserna kan komma upp till två dagar tidigare 

https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/fargmarkning-av-sprutor-inom-anestesi-och-intensivvard/
https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/fargmarkning-av-sprutor-inom-anestesi-och-intensivvard/
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=7281
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/Forskrivning-av-lakemedel/Receptblanketter/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/eforskrivning/forskrivare-andringar-i-forskrivningsregelverk-2020-2021

