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Antidoten Praxbind på Centralsjukhuset Karlstad flyttas till IVA  

I dagsläget lagerhålls Praxbind på Blodcentralen på Centralsjukhuset Karlstad. Den 11 november 
2021 kommer det lagret att flyttas till IVA på Centralsjukhuset Karlstad, för att få en 
mer samlad hantering av antidoterna på sjukhuset. Förändringen innebär att 
vårdenheter som är i behov av Praxbind framöver kontaktar IVA på 
Centralsjukhuset Karlstad. Det gäller även vårdenheter på Torsby sjukhus. 
Vårdenheter på Arvika sjukhus kan kontakta IVA på Arvika sjukhus, där det finns en 
förpackning Praxbind, alternativt IVA på Centralsjukhuset Karlstad.  

Praxbind (idarucizumab) är en antidot som används vid överdosering, hög 
plasmakoncentration av eller blödning orsakad av Pradaxa (dabigatran). 

 

 
Journalföring av flytande narkotika i förbrukningsjournal 

Det finns olika sätt att journalföra tillförsel och förbrukning av flytande narkotika i förbruknings-
journalen. Oavsett vilket sätt som används på enheten är det viktigaste att alla som journalför 
narkotika gör det på samma sätt. De alternativ som rekommenderas när flytande narkotika ska 
journalföras är: 

• Använda linjal. Exempelvis har OxyNorm en mätsticka i förpackningen som kan användas 
eller så mäter man i mm hur mycket som är kvar i flaskan efter varje uttag som gjorts till en 
patient. Viktigt är att vid varje uttag ange hur många ml som har tagits ut samt att 
kvarvarande mängd i flaskan anges i antal mm i journalen. Vid införsel av en ny flaska mäts 
innehållet i flaskan och behållningen förs in i mm. 
 

• Väga flaskan. Om det finns tillgång till en våg på enheten går det bra att 
väga flaskan, utan kartong, vid införsel i narkotikajournalen. Kom ihåg att 
även skriva den totala vikten, datum samt signum på en tom sprutetikett 
och klistra på flaskan. Efter varje uttag till patient vägs flaskan på nytt och 
den nya vikten blir behållningen. Även här är det viktigt att vid varje uttag 
ange hur många ml som har tagits ut. 
 

Oavsett vilken variant som används på en enhet så ska oöppnade och öppna flaskor anges som 
separata summor. Om det exempelvis finns en hel flaska på 250 mm samt en öppnad flaska på 150 
mm så anges det som 250 mm + 150 mm i journalen. Om fler narkotikajournaler behövs går det bra 
att hämta nya i serviceförråden på respektive sjukhus. Journalerna finns i både A5 och A4-format. 

Läs mer om hantering av narkotikaklassade läkemedel i rutinen: Läkemedelshantering 
narkotikaklassade läkemedel (RUT-13673) 

 

Aktuella restnoteringar och utgående varor 
 

Här publiceras information från sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel som ändrats under veckan.  
Ta del av den fullständiga informationen via länkarna nedan: 

• Restnoterat: Bondil uretralstift 
 

• Restnoterat: Isocef oral suspension 

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=13673
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=13673
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://regionvarmland.se/download/18.48e30bfb17cc108e155345b/1635415122150/Restmeddelande%20Bondil%20uretralstift.pdf
https://regionvarmland.se/download/18.48e30bfb17cc108e1553459/1635415032607/Restmeddelande%20Isocef%20oral%20suspension.pdf

