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Läkemedel i kommunala förråd, gemensam
lista för Östergötland
LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD – GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND
2020
Följande arbetsgrupp har tagit fram dokumentet: Liselotte Söderholm, MAS, Mårten
Davidsson, MAS, Anita Göth, MAS, Patrizia Bjerkegren MAS, Lena Borgman, MAS, Christina
Fischer, distriktsläkare samt Elisabeth Gustafsson, apotekare.
De läkemedel som upptas i denna förteckning är läkemedel som kommunens sjuksköterskor
har möjlighet att beställa till läkemedelsförråd på särskilda boenden och i hemsjukvård.
Sjuksköterska bör rådgöra med ansvarig läkare angående vilka läkemedel som ska finnas i
respektive läkemedelsförråd. Läkemedlen ska användas i samband med oförutsedda behov
av läkemedel till enskild patient på särskilt boende eller i hemsjukvården, se aktuell generell
behandlingsanvisning. Läkemedel för förväntade/eller återkommande sjukdomstillstånd
skall ”vid behovsordineras” till varje enskild patient och recept ska skrivas för att täcka
patientens behov.
För att kunna beställa hem läkemedel till förråd krävs att en blankett om ansvarsfördelning
gällande läkemedelshantering är ifylld med aktuell information (giltig i högst ett år)och
undertecknad av verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska. Blanketten faxas
till Apoteket Kundtjänst Östergötland 010-447 83 60. Läkemedlen beställs elektroniskt via
Apotekets beställningssystem, WebbAbest.

ANTIBIOTIKA

• Ceftriaxon 1 g pulver till injektionsvätska, lösning - vid hög uvi till opåverkad patient utan
misstanke om ESBL
• Fenoximetylpenicillin (pcV), tablett 1 g
• Doxycyklin, tablett 100 mg - vid pc-allergi och vid behov av bredspektrumantibiotika
• Flucloxacillin tablett 500 mg (synonym till Heracillin) - vid staph infektioner (2x500 mg
per dostillfälle)
• Amoxicillin/klavulansyra, tablett 875 mg/125 mg
• Amoxicillin/klavulansyra, tablett 500 mg/125 mg (vid försämrad njurfunktion)
• Selexid (pivmecillinam), tablett 200 mg - vid nedre uvi hos män och kvinnor
• Nitrofuradantin, tablett 50 mg - vid nedre uvi hos män och kvinnor
• Ciprofloxacin, tablett 500 mg – vid febril uvi
• Valaciklovir, tablett 500 mg

SMÄRTBEHANDLING

• Alvedon (paracetamol), tablett 500 mg
• Paracetamol, suppositorium 125 mg
• Paracetamol, suppositorium 250 mg
• Paracetamol, suppositorium 1 g
• Morfin, tablett 10 mg
• Morfin, injektion 10 mg/ml
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• Dolcontin (morfin), depottablett 5 mg
• Ketogan Novum (ketobemidon), injektion 5 mg/ml
• Ipren (ibumetin), suppositorier 60 mg

BEHANDLING ALLERGI-ASTMA-KOL

• Desloratadin, tablett 5 mg
• Betapred (betametason), tablett 0.5 mg
• Betapred (betametason), injektionslösning 4 mg/ml
• Emerade (adrenalin), injektionslösning 300 mikrogram
• Anapen (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos (när inte Emerade finns tillgängligt)
• Jext (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos (när inte Anapen och Emerade finns
tillgängligt)
• EpiPen (adrenalin), lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram/dos
(när inte Emerade, Anapen eller Jext finns tillgängligt)
• Ipratropium/Salbutamol, inhalationslösning 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml
• Airomir, inhalationsspray 0,1 mg/dos
• Atrovent, inhalationsspray 20 mikrogram/dos
• Optichamber Diamond med andningsmask Large

BEHANDLING HJÄRTA-KÄRL

• Furosemid, tablett 40 mg
• Furix (furosemid), injektionslösning 10 mg/ml
• Glytrin (glyceryltrinitrat), sublingualspray 0,4 mg/dos
• Nitrolingual (glyceryltrinitrat) sublingualspray 0,4 mg/dos ( när Glytrin ej finns tillgängligt)
• Acetylsalisylsyra, tablett 75 mg (4 tabl vid misstanke om hjärtinfarkt)

BEHANDLING MAG-TARMRELATERADE BESVÄR
• Omeprazol, kapsel 20 mg
• Novaluzid (AlOH), tuggtablett
• Postafen (meklozin), tablett 25 mg
• Haldol (haloperidol), injektion 5 mg/ml
• Loperamid, tablett 2 mg
• Cilaxoral (pikosulfat), droppar 7,5 mg/ml
• Microlax (laurylsulfoacetat + citrat), rektallösning
• Movicol (makrogol + elektrolyter), pulver
• Klyx (dukosat + sorbitol), rektallösning 120 ml

BEHANDLING AV ÅNGEST-ORO- SÖMNBESVÄR

• Oxascand (oxazepam), tablett 5 mg (se äldrekort)
• Imovane (zopiklon), tablett 5 mg
• Heminevrin (klometiazol), tablett 300 mg
• Midazolam, injektionslösning 5 mg/ml
• Stesolid Novum (diazepam), injektion emulsion 5 mg/ml

BEHANDLING AV SVÅR AGGRESSIVITET OCH PSYKOTISKA SYMTOM
• Risperidon, tablett 0,5 mg (½ - 1 tablett)

BEHANDLING VID DIABETES

• Glukos, injektionslösning 300 mg/ml
• Glucagon, pulver och vätska till injektionslösning 1 mg
• Insuman Rapid (snabbverkande humaninsulin), injektionslösning 100 E/ml
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BEHANDLING EPILEPSI/KRAMPER

• Stesolid Prefill (diazepam), rektallösning 5 mg

BEHANDLING BLÖDNINGSTILLSTÅND

• Tranexamsyra, tablett 500 mg (vid blödning)
• Konakion (fytomenadion), injektionslösning 10 mg/ml (vid höga PK/INR-värden med
blödningsrisk)

BEHANDLING AV LÄTTARE INFEKTIONSTILLSTÅND

• Fucithalmic (fucidinsyra), ögonsalva
• Kloramfenikol, ögonsalva (då Fucithalmic ögonsalva inte är tillgängligt)
• Kloramfenikol ögondroppar (då Fucithalmic och Kloramfenikol ögonsalva inte är
tillgängligt)

BEHANDLING AV SVAMPINFEKTIONER
• Cortimyk (mikonazol+hydrokortison), kräm
• Nystatin, oral lösning 100 000 IE/ml

BEHANDLING AV SEKRETSTAGNATION

• Robinul (glykopyrron), injektionslösning 0.2 mg/ml (vid restsituation: Hyoscin
APL, injektionslösning 0,3 mg/ml (obs! annan dosering).

DIVERSE VÄTSKELÖSNINGAR

• Natriumklorid, spädningsvätska för parenteral användning 9 mg/ml
• Natriumklorid 9 mg/ml infusionsvätska
• Glukos 50 mg/ml med 40 Na+20 K infusionsvätska
• Ringer-Acetat infusionsvätska
• Sterilt vatten, spädningsvätska för parenteral användning

LOKALANESTETIKA

• Xylocain (lidocain), gel 2 %
Tidigare genomförda ändringar:

2020-04-08 tillfälliga utökningar pga Covid 19
Amoxicillin/klavulansyra tablett 875 mg/125 mg och tablett 500 mg/125 mg
Airomir, inhalationsspray 0,1 mg/dos
Atrovent, inhalationsspray 20 mikrogram/dos
Optichamber Diamond med andningsmask Large
Stesolid Novum injektion emulsion 5 mg/ml
2020-01-30 årlig revidering
Fenoximetylpenicillin, dosgranulat, borttaget pga avregistrering
Tavegyl, injektionslösning borttaget pga avregistrering
Novaluzid, oral suspension, borttaget pga liten användning
Dulcolax tas bort då flera andra alternativ finns t.ex. Klyx och Movicol
2019-03-05 årlig revidering
Innohep tas bort då det nu är samma rutin i vänstra länsdelen som i övriga länet.
Omnilax byts till Movicol pga upphandling och REK-lista
Nitroglycerin resorbibletter borttagna pga avregistrering
Dokumenttyp:

Riktlinjer - administrativa

Utfärdande verksamhet:

Sida 3/6

NSÖ-gemensamt

Dokumentnummer:

Version:

Giltigt fr o m:

05347

6

2020-04-17

Kloramfenikol ögonsalva och ögondroppar tillagda vid restnotering av Fucithalmic
ögonsalva
Nystatin oral lösning tillagd vid svampinfektion
Ringer-Acetat infusionsvätska införs åter
2018-07-30 årlig revidering
Benzylpencillin tas bort då det måste ges 2-3 gånger dagligen.
2017-09-18 ändring
Chloromycetin ögonsalva bytt till Fucithalmic pga avregistrering.
2017-01-24 årlig revidering
Endast små redaktionella ändringar
2016-02-04 årlig revidering
Nytt faxnummer för behörighet att beställa läkemedel.
Ibumetin suppositoium tillagt för barn där Alvedon enbart inte har tillräcklig effekt
vid feber.
Sapimol injektionslösn tillagt vid otillräcklig effekt av inhalationsmedel vid KOL
Mollipect oral lösning utgår pga tveksam effekt
Glukos 50 g/ml infusionsvätska utgår pga liten användning
Ringer-Acetat infusionsvätska utgår pga liten användning
2015-06-25
Selexid ersätter Penomax pga upphandling.
Ketogan Novum injektion ersätter Ketogan suppositorium
Desloratadin ersätter Loratadin i enligt med REK-listan
Tillägg av Emerade i enlighet med REK-listan
Teovent rektallösning utgår pga avregistrering
Stesolid suppositorium utgår pga liten användning
2015-02-19 ändring pga säljstopp:
Utgått T Furix 40 mg
Tillägg T Furosemid 40 mg
2014-09-23 tillägg
• Betapred, injektionslösning 4 mg/ml
• Tavegyl, injektionslösning 1 mg/ml
2014-06-23 ändring pga av restnotering:
• Prednisolon tablett 5 mg ersätter Betapred tablett 0,5 mg vid restnotering.
• Hyoscin APL, injektionslösning 0,3 mg/ml ersätter Robinul, injektionslösning 0,2 mg/ml
vid restnotering.
2014-03-01 pga ny upphandling
• Flucloxacillin tablett 500 mg (synonym till Heracillin) - vid staph infektioner (2x500 mg
per dostillfälle) ersätter Heracillin 1 g tablett.
• Alvedon 500 mg tablett ersätter Panodil 500 mg.
2014-02-26 ändring efter godkännande från Läkemedelskommittén:
• Ceftriaxon 1 g pulver till injektionsvätska, lösning (vid hög uvi till opåverkad patient utan
misstanke om ESBL) ersätter
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• Cefotaxim 1 g pulver till injektions/infusionsvätska, lösning.
2014-02-26 ändring i inledande text:
• För att kunna beställa hem läkemedel till förråd krävs att en blankett om ansvarsfördelning
gällande läkemedelshantering är ifylld med aktuell information (giltig i högst ett år) och
undertecknad av medicinskt ansvarig sjuksköterska eller verksamhetschef (tillägg).
• Tillägg: Sjuksköterska bör rådgöra med ansvarig läkare angående vilka läkemedel som ska
finnas i respektive läkemedelsförråd.
2014-02-12 tillägg gjorda efter godkännande från Läkemedelskommittén:
• Benzylpenicillin Panpharma 1,2 och 3 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
• Cefotaxim 1 g pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
• Glukos 50 mg/ml med Na 40+K 20 infusionsvätska
• Ringer-acetat infusionsvätska
• I samband med restsituation av Robinul: Hyoscin APL 0,3 mg/ml injektionsvätska, lösning
• 2014-01-17: Tillägg Panodil supp 125 samt 250 mg.
• 2013-12-19: Text under rubriken har tillkommit.
Ändring från Oxascand 10 mg till Oxascand 5 mg.
Tillägg: EpiPen (adrenalin) lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram, alternativ när
Anapen och Jext inte finns tillgängligt.
• 2013-12-05: Selexid ändrad till Penomax pga att Penomax är upphandlad. Båda innehåller
pivmecillinam och läkemedlen är utbytbara.
2013-11-26 revision gjord och godkänd av Läkemedelskommittén
• Primperan, tablett 10 mg och suppositorium 20 mg tas bort
• Postafen, tablett 25 mg tillägg
2013-05-28 revision gjord och godkänd av Läkemedelskommittén
• Heracillindosen höjs från 750 mg till 1 g i enlighet med nuvarande rekommendationer
• Cefotaxim pulver till injektionsvätska tas bort då intravenös behandling inte brukar utföras
på kommunalt boende
• Supp Alvedon 500 mg tas bort då denna styrka inte är aktuell att använda, supp Alvedon
1000 mg finns.
• Diklofenak supp tas bort då NSAID bör undvikas till äldre och det finns ett alternativ mot
stensmärtor på listan (supp Ketogan)
• Jext (adrenalin), injektionslösning 0,3 mg/dos , alternativ när Anapen inte finns tillgängligt
• Inj.lösning Innohep 20000E/ml tillkommer. Enl. önskemål från från
primärvårdsdirektörerna. Länsövergripande beslut att påbörja behandling med LMH vid
misstänkt DVT.
• Primperan, tablett 10 mg tillkommer efter önskemål.
• Forlax pulver byts ut mot billigare alternativ, Omnilax pulver
• Chloromycetin ögonsalva åter istället för Fucithalimic ögonsalva
• Xylocain inj.lösn. med och utan adrenalin tas bort då de knappt används.
• 2013-02-13 Tillägg av Nitrolingual sublingualspray p.g.a. långvarig restsituation för Glytrin.
• 2012-06-20 Tillägg av Novaluzid tuggtablett p.g.a. långvarig restsituation för Novaluzid oral
suspension.
• 2012-06-08 Dolcontin depottablett 5 mg ersätter Dolcontin 10 mg p.g.a. att depottabletten
inte är delbar.
2012-05-08 Revision/översyn gjord och godkänd av Läkemedelskommittén
• Indikation för Selexid och Furadantin ändrad till att gälla uvi även hos män (enl reklistan)
• Indikation för ciprofloxacin ändrad till att gälla enbart vid febril/högr uvi (enl reklistan)
• Cefotaxim inj. NYTT för febril uvi (enl reklistan)
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• Valaciklovir ersätter Aciklovir (pga enklare dosering och enl reklistan)
• Ny rubrik Behandling hjärta (inga nya läkemedel)
• Angiven dos på Risperidon ändras från 0,25 mg till 0,25-0,5 mg.(enl äldrekort)
• Under rubriken Mag-tarm relaterade besvär har läkemedlen ordnats i
ordning: magsyrerelaterade, mot illamående, mot diarre, mot förstoppning
• Nya rubriker Kramper/epilepsi och Blödnigstillstånd (inga nya läkemedel)
• Chloromycetin ögonsalva byts till Fucithalmic ögonsalva ( enklare dosering)
• Carbocain injlösning med och utan adrenalin tas bort. Endast Xylocain med och utan
adrenalin kvar.(onödigt med två så lika preparat med liten användning)
• 2011-08-31: Tillägg av Nitroglycerin DAK resoriblett 0,25 mg
• 2012-02-24: Byte från Nitroglycerin DAK resoriblett 0,25 mg till Nitroglycerin Recip
resoriblett 0,25 mg.
2011-05-31 (årlig revision/översyn gjord):
• Spektramox utgår pga. liten efterfrågan.
• Panodil supp ändras till Alvedon supp pga. att Alvedon supp är upphandlat.
• Daktacort ändras till Cortimyk pga. att Cortimyk inte kräver kylskåpsförvaring.
• Novomix utgår pga. liten efterfrågan.
• NovoRapid byts till det upphandlade snabbinsulinet Insuman Rapid.
• Nitromex stryks då det inte tillverkas längre.
• Risperidon flyttas från rubriken ångest/sömnbesvär till en egen indikationsgrupp ”svår
aggressivitet och psykotisk symptom” för att undvika missförstånd angående indikation.
Risperidon ändrad styrka från 0,25 mg till 0,5 mg pga. 0,25 mg finns inte att tillgå i små
förpackningar.
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