
Delegering (080618 Dr Mikael Jaszczak)

avseende läkemedelstillförsel till personer som är boende i något av Älvsbyns kommuns särkskilda boenden.
Observera att delegering innebär en rättighet - men ingen skyldighet - att i vissa fall tillföra ej ordinerat läkemedel utan föregående läkarkontakt.
Delegeringen gäller endast vid 1. stor brådska eller

2. vid enklare frågeställningar dvs antingen
� då läkemedelstillförsel bör ske omedelbart och tid inte finns att hinna kontakta jourhavande läkare eller invänta ambulansens ankomst eller
� då patientens tillstånd är sådant att kontakt med jourhavande läkare inte bedöms nödvändig
Samtliga angivna preparat kan vid behov ges ytterligare en gång dock bör om möjligt läkare kontaktas före detta sker.
Allmänt gäller att vid tveksamhet skall jourhavande läkare kontaktas före eller efter läkemedelstillförsel.
Observeras bör att delegeringen gäller endast för angivna indikationer.
Vad gäller dosering gäller FASS i första hand och det som eventuellt står i listan är att betrakta som kommentar och förtydligande till FASS-texten.

Preparat Styrka Indikationer Kontra-
indikationer

Dosering Observera/kommentar

Inj Adrenalin 1 mg/ml s c
0,1mg/ml iv

Anafylaktisk reaktion
Spädes 1:10 vid i v tillförsel

0,3-0,5 mg sc/ iv
Upprepas vb

Tillståndet är allvarligare ju snabbare det fortskrider
- Adrenalintillförsel tidigt är viktigaste åtgärden

Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos Hjärtmisstänkta bröstsmärtor.
Lungödem.

1-2 sprayningar
Upprepas v b

På munslemhinnan - helst under eller på tungan

Inj Morfin 10 mg/ml Hjärtmisstänkta bröstsmärtor som
inte släpper på Nitro. Lungödem.

0,5-1ml iv/sc
Upprepas v b

Drp Haldol 2 ml/ml Illamående och kräkning. 1-3 droppar v b En droppe = 0,1 mg
Inj Haldol 5mg/ml Illamående och kräkning. 0,1-0,2 ml im/iv
Supp Primperan 20 mg Illamående och kräkning. 1 supp
Inj Furosemid 10 mg/ml Inkompensation och lungöden 2-4 ml iv/im iv tillförsel är bäst.
Inj Glukagon - Hypokit 1 mg Hypoglykemi 1 mg iv/sc/im
Inj Glukos 300 mg/ml Hypoglykemi med oförmåga att äta

och dricka
50-100 ml iv Ger vävnadsskador vid extravasal injektion

Klysma Stesolid 10 mg Kramper 1 klysma
T/Supp Panodil Värk, smärta och feber. 0,5-1 g
Voltaren supp 50 mg Smärta 1 supp
Zopiklon tabl 5 mg Sömnproblem 1 v b Vid ofta förekommande behov alltid kons med PAL.
T Dimor 2 mg Diarré Inflammation i tarmen

Förstoppningsdiarré
2 tabletter Efter 2-3 timmar vid behov ytterligare 1 tablett

Klysma Klyx 120 ml Förstoppning 1 klysma
Dr Laxoberal 7,5 mg/ml Förstoppning Akut buk, tarmstopp,

uttorkning
5-20 droppar

T Oxascand 5 mg Oro 1-2 tabletter
T Cetirizin 10 mg Allergiska besvär och klåda 1-2/dag
T Acetylcystein 200 mg Segt slem i bronkerna 1 v b
Ögonsalva Fucithalmic Variga ögon Säker diagnos? 1 drp x 2


