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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Blandbarhetsdatabasen öppen för alla 

Att samadministrera läkemedel som inte är kompatibla eller där information saknas innebär en risk 
för kateterocklusion, terapisvikt och embolier och bör därför undvikas. Det är alltid säkrare att låta 
ett intravenöst läkemedel gå ensamt än att ge det samtidigt med något annat. I den kliniska 
verkligheten är det dock inte alltid möjligt. Västra Götalandsregionen (VGR) har därför utformat en 
databas där man kan söka och se evidensbaserad information om kompatibilitet av läkemedel som 
ges samtidigt och blandas genom trevägskoppling. Bedömningarna utgår från rutiner för beredning 
och administrering av läkemedel inom angivna specialiteter. 
  
Blandbarhetsdatabasen från VGR är nu öppen för alla på grund av rådande omständigheter och det 
ökade behovet av blandbarhetsinformation. Databasen nås från Mina verktyg på intranätet under 
Blandbarhet läkemedel. Observera att innehållet i databasen primärt har validerats för 
läkemedelshanteringen i Västra Götalandsregionen och avses vara stödjande. Säkerställ alltid hur 
informationen går att tillämpa i just din verksamhet. Blandbarheten av olika läkemedel är starkt 
beroende av preparatens egenskaper så som till exempel pH och saltform. Om det preparat ni 
använder skiljer sig från det som anges i databasen behöver ni stämma av att de är likvärdiga 
avseende blandbarhet. Vid frågor maila till lakemedelsberedningsenheten@regionvarmland.se.  
 

 
Introduktion till Förskrivningskollen  

I samband med att nationella läkemedelslistan (NLL) lanserades 1 maj så lanserades också 
Förskrivningskollen. Via Förskrivningskollen kan behörig vårdpersonal med samtycke se patientens 
recept och uthämtade läkemedel i NLL samt förskrivna livsmedel och hjälpmedel. Framöver kommer 
det även vara möjligt att göra förskrivningar via Förskrivningskollen. Inloggning sker via webb och 
SITHS-kort.   
 

Som stöd för att komma i gång med Förskrivningskollen har eHälsomyndigheten tagit fram den här 
introduktionen. Mer information om Förskrivningskollen finns hos eHälsomyndigheten.  
 
 
 
CLINT - Centrum för läkemedelsinformation i T län 
Skiljer sig antidepressiva läkemedel åt vad gäller risk för hyponatremi?  

Svar från CLINT: Hyponatremi har rapporterats för samtliga antidepressiva läkemedelsgrupper, varav 
mest dokumentation finns för SSRI. Mekanismen bakom är inte helt klarlagd. Oftast relateras 
hyponatremin till en serotonininducerad ökning av ADH-sekretionen. Bupropion har minimal effekt 
på serotoninåterupptaget, men dokumentationen är i dagsläget alltför ringa för att man med 
säkerhet ska kunna säga att risken för hyponatremi är lägre än för SSRI. 
 

Fullständig bakgrund till svaret och referenser finns på Svelics hemsida.  

Att ställa en fråga till CLINT är kostnadsfritt och utredningarna publiceras i regel efter 

anonymisering på https://svelic.se och https://relis.no. CLINT kan enklast nås genom att skicka mejl 

till clint@regionorebrolan.se. Läs mer på www.regionorebrolan.se/clint. Mer information finns i 

Läkemedelsnytt vecka 14.  
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