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Uppdateringar i instruktion och rutin för läkemedelshantering 

Sedan november förra året finns en ny version av instruktionen ”Spädning av intravenös antibiotika” 
(INS-16903). En viktig uppdatering i instruktionen rör Benzylpenicillin Panpharma 3 g. Till skillnad från 
synonymen Bensylpenicillin Meda får hela volymen lösningsmedel inte plats i flaskan. 
Tillvägagångssättet här blir att spruta ned enbart cirka hälften av sprutans innehåll, skaka tills lösning 
för att sedan dra tillbaka i sprutan och blanda. Observera att den nya versionen av instruktionen ska 
anslås i varje enhets läkemedelsrum.  
 
Rutinen "Obruten läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus" (RUT-16681) är nu uppdaterad 
och den nya versionen finns att ta del av i VIDA. Rutinen har tagits fram för att tydliggöra sjukvårdens 
ansvar att skicka med läkemedel till patienter vid utskrivning från sjukhusvård för att undvika avbrott 
i patientens läkemedelsbehandling. 
 

 
 
 

Läkemedelsgenomgångar med stöd av kliniska farmaceuter 

Kliniska farmaceuter finns anställda på Läkemedelsenheten för att hjälpa till vid bland annat 
läkemedelsgenomgångar i både öppen- och slutenvården. Under vårterminen 2021 kommer 
farmaceut att finnas på Centralsjukhuset avdelning 23 (akut geriatrik) och Mobilt resursteam i 
Karlstad. Därtill är farmaceuter inbokade på förhand för deltagande vid läkemedelsgenomgångar i 
primärvården på särskilda boenden samt hemsjukvård i regionen. Deltagandet sker digitalt i 
primärvården.  
  
Önskas kontakt med klinisk farmaceut, ring Läkemedelsenheten tel. (010-83) 141 41. 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan från läkemedelskommittén: 
Terapiutbildning diabetes och hjärta-kärl 

Vad har diabetsläkemedel för hjärt-kärlskyddande effekter och till vilka patienter ska läkemedlen 

användas? Varmt välkomna att delta när Bengt Norberg, överläkare på diabetes- och 

endokrincentrum samt Ola Hallén, verksamhetschef och överläkare på hjärt- och akutmedicin, 

presenterar vad som är aktuellt på läkemedelsområdet. 

Tid: tisdag 16 mars kl. 13.30 – 14.30 samt onsdag 24 mars kl. 13.30 – 14.30. Samma föreläsning vid 
båda tillfällena. Utbildningen hålls digitalt i Teams. 
 

Målgrupp: läkare, diabetessjuksköterskor, hjärtsviktssjuksköterskor, MAS i kommunerna, 
farmaceuter 
 

Anmälan: senast 12 mars i kompetensverktyget. Mejla Isabell Hassel om anmälan rör flera personer.  

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16903
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=16681
https://liv.netcompetence.se/Courses/View/9552

