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Akut - och buffertläkemedel
för särskilda boenden och hemsjukvård i Sörmland
AKUTLÄKEMEDEL
Anafylaxi
Emerade inj spruta 300 mikrog/dos (adrenalin)
Loratadin munsönderfallande tabl 10 mg
Betapred tabl 0,5 mg (betametason)
Hypo - och hyperglykemi
Glukos inj 300 mg/ml, 10 ml
Glucagon endosspruta 1 mg
Insulin aspart Sanofi inj penna, 100 E/ml, 3 ml
Akut kateterisering/blåssköljning
Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml, 120 ml bälgspruta
Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml, 500 ml flaska
Sterilt vatten inj, 10 ml
Xylocain gel, tub, 30 g (lidokain)
Kramper
Stesolid klysma 5 mg (diazepam)
Övrigt
Natriumklorid inj 9 mg/ml, 10 ml intravenösainfarter
MAGE/TARM
Magsår/refluxesofagit
Omeprazol kaps 20 mg
Förstoppning
Forlax pulver till oral lösning (makrogol)
Klyx klysma 120 ml
Cilaxoraldroppar (natriumpikosulfat)
Resulax rektallösning ( sorbitol)
Diarré
Dimor tabl 2 mg (loperamid)
Illamående
Primp eran tabl 10 mg (metoklopramid)
Ondansetron inj 2 mg/ml
HJÄRTA/KÄRL/LUNGOR
Vätskedrivande
Furosemid inj 10 mg/ml, 4 ml
Furosemid tabl 40 mg
Kärlkramp
Glytrin sublingual spray 0,4 mg/dos (glyceryltrinitrat)
Luftvägar
Acetylcystein brustabl 200 mg
HUD
Klåda (vid urtikaria)
Loratadin munsönderfallande tabl 10 mg
Svampeksem
Cortimyk kräm 1% (hydrokortison + mikonazol)
Lokalbedövande
Emla kräm 25 mg/g + 25 mg/g (lidokain + prilokain)
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INFEKTION
Okomplicerad UVI
Furadantin tabl 50 mg (nitrofurantoin)
Selexid tabl 200 mg (pivmecillinam)
Antivirala
Valaciclovir tabl 500 mg
Antimykotika
Nystimex oral lösning, 100 ml (nystatin)
Övriga antibiotika
Amoxicillin tabl 500 mg
Doxyferm tabl 100 mg (doxycyklin)
Heracillin tabl 500 mg (flukloxacillin)
Kåvepenin tabl 1 g (fenoximetylpenicillin)
Ögon
Fucithalmic ögonsalva 1%, 5 g (fusidinsyra)
SMÄRTA
Smärta och feber
Alvedon tabl 500 mg (paracetamol)
Alvedon brustabl 500 mg (paracetamol)
Alvedon supp 1 g (paracetamol)
Smärta opioider
Morfin inj 10 mg/ml, 1 ml
OxyContin depottabl 5 mg (oxikodon)
OxyNorm kaps 5 mg (oxikodon) kortverkande
PSYKOFARMAKA
Depression
Sertrone tabl 25 mg (sertralin)
Depression och sömnsvårigheter
Mirtazapin tabl 15 mg
Akut ångest och oro
Oxascandtabl 5 mg (oxazepam)
Aggressivitet/agitation
Heminevrin kaps 300 mg (klometiazol)
Risperidon tabl 0,25 mg
Insomningsbesvär
Zopiklon tabl 5 mg
VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE
Illamående
Haldol inj 5 mg/ml, 1 ml (haloperidol)
Ångest
Midazolam inj 5 mg/ml, 1 ml
ges subkutant
Morfin inj 10 mg/ml, 1 ml
Smärta och rosslande andning
Morfin inj 10 mg/ml, 1 ml
Robinul inj 0,2 mg/ml, 1ml (glykopyrronium)

Endast i förråd med UTÖKAT SORTIMENT
Cyklonova tabl 500 mg (tranexamsyra)
Fluconazol kaps 50 mg
Lindoxa ( oxikodon ) inj 10 mg/ml
Ketogan supp 10 mg/50 mg (ketobemidon + spasmolytikum)
Morfin tabl 10 mg
Ciprofloxacin tabl 500 mg
Ringer-Acetat infusionslösning, 1000 ml
Tamiflu kaps 75 mg (oseltamivir)
Naproxen tabl 250 mg

Instruktion
Sortimentet i akut- och buffertläkemedelsförråden innehåller de viktigaste och vanligaste
läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer, inkl. i samband med vård i livets
slutskede. Samtliga läkemedel i sortimentet ska finnas i varje förråd. Det utökade sortimentet
ska endast finnas i utökade förråd som är utsedda av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Övriga boenden kan vid behov hämta läkemedel från de utökade förråden.
För alla läkemedel i akut- och buffertförråd gäller läkarordination. Undantag gäller Generella
direktiv om läkemedelsbehandling som efter bedömning av sjuksköterska/distriktsköterska
kan överlämnas/administreras till patient.
Akuta antibiotikakurer
 Hela kuren tas ur förrådet av sjuksköterska/distriktssköterska efter läkarordination
 Ordinationen ska dokumenteras i kommunens patientjournal och i Region Sörmlands
patientjournal som ”registrera recept”, därmed behövs inga receptet/dosrecept
Akuta nyinsättningar och dosökningar av stående ordinationer
 Sjuksköterska/distriktssköterska iordningställer ordinerat läkemedel ur förrådet fram till nästa
ordinarie leverans av dosförpackade läkemedel eller att läkemedel kan erhållas från apotek
 För att läkemedlet ska komma med nästa ordinarie leverans av dosförpackade
läkemedel ska ordinationen förskrivas i Pascal (ej akutmarkering)
Akuta nyinsättningar av vid behovsläkemedel och övriga helförpackningar
 Läkemedel ur förrådet får ges av sjuksköterska/distriktssköterska fram till nästa dag när
läkemedel kan erhållas från apotek
 Läkemedel förskrivs på recept eller i Pascal. Beställning enligt gällande rutin
Vård i livets slutskede
 Läkare ordinerar i Tempkurva öppenvård i regionens patientjournal (dvs ordinationslistan)
 Sjuksköterska/distriktssköterska iordningställer ordinerat läkemedel ur förrådet och
dokumenterar i kommunens patientjournal
Generella direktiv om läkemedelsbehandling
 Läkemedel ur förrådet får ges enligt förteckningen över ”Generella direktiv om
läkemedelsbehandling”
 Bedömning och åtgärd ska dokumenteras i kommunens patientjournal
 Sjuksköterska/distriktsköterska ansvarar för att relevant information når behandlande läkare
genom att åtgärder tas upp nästkommande vardag alternativt nästa rond om det kan vänta
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