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Apomorfinpenna
Indikationer:
• Kliniskt relevanta off-perioder trots optimerad oral behandling
• Informerad och motiverad patient
• Bra L-dopa/apomorfin-svar
Kontraindikationer:
• Svårbehandlad autonom dysfunktion, terapiresistent hallucinos, konfusion eller demens
• Överkänslighet mot apomorfin
• Annan svår somatisk sjukdom
Bedömning för ”baseline”:
• Läkare: Hb, Lpk, elektrolyt- och leverstatus
• Ssk vikt, videofilmning före/efter
• Usk BT liggande och stående efter 3 min.
Generella principer vid terapistart:
• Oförändrad oral behandling.
• Innan utprovningen ska patienten ha fått recept på apomorfinpenna 10 mg/mL, recept på
T. Domperidon 10 mg och hjälpmedelskort på injektionsnålar. Patienten tar med sig eget
läkemedel och injektionsnålar till utprovningen.
• T. Domperidon 10mg 2x3 ges i minst 2 dygn innan apomorfin och fortsätts i minst en
månad under apomorfinbehandlingen.
• Utprovning av apomorfin sker under den period som patienten har mest uttalade besvär
med ”OFF” eller ”frysningar”. Första injektion startas med 1 mg apomorfin (0.1 mL). Om
ingen effekt, ökas dosen
med 1 mg (0.1 mL) till maximalt 5 mg/injektion (0.5 mL/injektion). Krävs högre dos än 5
mg krävs läkarbedömning av patienten och ställningstagande av läkare om utprovningen ska
fortsätta med högre
dos alternativt avbrytas.
• 15 min efter injektion kontrolleras BT i liggande och stående efter 2 min.
• 30 min efter varje given injektion bedöms patientens rörlighet med hjälp av TUG-test,
hälstamp, fingerklappning och pronation/supination. Observera även patientens mimik och
eventuell tremor.
• Var aktsam på biverkningar (illamående, blodtrycksfall, hallucinos, hudöverkänslighet)
eller kraftig underdosering.
• Patienten för självskattningsprotokoll kontinuerligt.
• Personal gör objektiv skattning på parkinsonschema.
Parkinsonsköterska på mott/avd:
• Ser vid behov till att apomorfinpenna Dacepton finns på mott.
• Ser till att recept/låneavtal (Dacepton) finns skrivet på apomorfinpenna.
• Ser till att recept finns skrivet på infusionslösning för apomorfinpenna 10 mg/ml.
• Registrerar patient i speciell fil under Parkinsonmapp i gemensamma dokument (inkl
låneavtal vb). Har du ej tillgång till mappen lämna ett meddelande till parkinsonansvarig
sköterska.
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• Rapporterar till ev. berörda vårdgivare.
• Görs utprovningen på avd 75 ska parkinsonsköterskan på neuromottagningen kontaktas då
hon följer upp patienten via telefon en vecka efter utskrivning från avdelningen.
• Utlämnade hjälpmedel och hjälpmedelskort journalförs så att nya förskrivningar kan göras
direkt från journaltexten.
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