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1 Bakgrund
Antidoter lagerhålls i speciella antidotförråd för att utan dröjsmål finnas tillgängligt för
behandling av akuta förgiftningar.
Antidoter lagerhålls på respektive sjukhus inom Region Östergötland; Lasarettet i Motala,
Universitetssjukhuset i Linköping samt Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

2 För användare av antidotförråden
Information om lagerhållna antidoter på respektive sjukhus finns i
Giftinformationscentralens antidotregister och Region Östergötlands databas Svepa. Vissa
antidoter finns lagerhållna på jourapoteket C W Scheele i Stockholm, antidoter kan
rekvireras därifrån akut dygnet runt.
Vid behov av antidot hämtas det i respektive antidotförråd. Det är viktigt att underlag för
debitering är komplett ifylld för att säkerställa att antidoten beställs och återfylls i
antidotförrådet.
Vid behov av kontakt med Giftinformationscentralen se deras hemsida, alternativt dygnet
runt på telefonnummer 010-456 67 19.

3 För ansvariga för antidotförråden
Lagerhållningen av antidoter i antidotförråden baserar på informationen från
Giftinformationscentralen. Vilka antidoter och volymer som ska lagerhållas baseras på lokala
förhållanden och vissa läkemedel kan med fördel samordnas mellan sjukhusen.
För att inom Region Östergötland kunna ha en dialog kring lagerhållning och ansvar för
antidotförråden sammanställs kontaktuppgifter till berörda enheter med antidotförråd samt
övriga intressenter.
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3.1 Lasarettet i Motala
Placering: Akuten
Ansvarig läkare: Julia Plath Julia.Plath@regionostergotland.se
Ansvarig apotekare/receptarie: ellinor.svenstedt@apoteket.se
sjukhusapoteket.motala@apoteket.se

3.2 Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Placering: IVAs läkemedelsrum
Telefonnummer: 42337
Ansvarig läkare: Fredrik Schiöler fredrik.schioler@regionostergotland.se,
Läkemedelsansvarig sjuksköterska: carin.hakansson@regionostergotland.se och
Johanna.Ulberstad@regionostergotland.se
Ansvarig apotekare/receptarie: anna.m.bjorklund@regionostergotland.se

3.3 Universitetssjukhuset i Linköping
Placering: IVA
Ansvarig läkare: Carl Hildebrand Carl.hildebrand@regionostergotland.se
Ansvarig apotekare/receptarie: Maria Knutsson Maria.Knutsson@apoteket.se;
sjukhusapoteket.linkoping@apoteket.se

3.4 Övriga kontaktpersoner
Läkemedelsenheten lakemedel@regionostergotland.se
Kris och katastrofberedskap: anita.mohall@regionostergotland.se
Representanter från övriga verksamheter på US:
Hedin Kristina Kristina.Hedin@regionostergotland.se
Wajda Maciej Maciej.Wajda@regionostergotland.se

4 För apotekare/receptarier som utför tjänsten
läkemedelsservice i Antidotförråden
Antidotförråden sköts av utsedd avdelningsfarmaceut som ansvarar för:
1. Beställning, uppackning och hållberhetskontroller för produkter.
Uppdatera Svepa med bassortment för antidotförrådet
Uppdatera Svepa med antidotsortiment
Uppdatera GIC med aktuellt sortiment
Tillhandahålla utskrivet exemplar av aktuell antidotlista
Bevaka utgången hållbarhet
2. Dialog med vårdverksamheten, giftinformationscentralen samt andra berörda parter.
Bevaka uppdatering av antidotlista och meddela ansvarig läkare vid nyheter
Bevaka restnoteringar och föra dialog med ansvarig läkare vid restnoteringar som
berör läkemedel i sortiment.
3. Debitera nyttjande vårdenhet kostanden för läkemedel
Tillhandahålla underlag för debitering av läkemedel
Sammanställa statistik över beställda läkemedel och debiterad verksamhet
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