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Bakgrund

• ePed är ett samarbete där 
barnläkemedelsinformation som publiceras vid 
olika barnsjukhus kan delas. Detta sker i 
dagsläget via en egen server inom SLL. 
Åtkomst kan ges till andra 
barnsjukhus/landsting via sjunet. 

http://eped.se/


Problembild

• Läkemedelsbehandling är den vanligaste vårdåtgärden och också 
den vanligaste skadeorsaken

• 50 procent av barnläkemedelsordinationerna inom slutenvården 
saknar information i produktmonografier

• Det är vanligt att behandlingsrekommendationer vilar på 
erfarenhetsbaserad grund

• Inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus administreras cirka 400.000 
läkemedelsdoser per år

• Dagens journalsystem behöver stödja vårdens arbetsprocesser 
(systemen är skapade utifrån författning, inte utifrån hur vi arbetar 
inom vården)

• VC har det yttersta ansvaret för läkemedelshantering lokalt

http://eped.se/


http://eped.se/


Internationellt

BNF-C (England) 
A joint publication of the BMJ Group Ltd, the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, the Royal 
College of Paediatrics and Child Health, and the Neonatal and Paediatric Pharmacists Group, BNF for 
Children ('BNFC') is published under the authority of a Paediatric Formulary Committee.
Pediatric Dosage Handbook (USA) 
Lexicomp is an industry-leading provider of drug information and clinical content for the healthcare 
industry. We provide the tools necessary to help improve patient safety, ensure compliance, and elevate 
the quality of care patients receive.
Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Norge) 
Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha 
tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, 
korrekt og trygg måte.

Många länder ger ut 
information om läkemedel till 
barn via handböcker/hemsidor 
som publiceras av 
professionen. Detta saknas i 
Sverige.

http://eped.se/


Nationellt

• Den information som idag används godkänns av 
barnsjukhusens verksamhetschefer och ska följas upp via 
SOSFS  2011:9 (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete). 

• Exempelvis
• Lokala indikation/dosinstruktioner
• Spädningsinstruktioner
• Sprutpumpsbibliotek
• Läkemedelsrummens innehåll
• Förfyllda ordinationer i elektroniska läkemedelsjournaler
• Uppföljning via avvikelser, läkemedelsstatistik etc

http://eped.se/


Struktur

NPL-id ePed-id

Möjligheten till samordning av denna information är av stor betydelse

Godkännandet sker lokalt – Möjligheten till spridning sker via ePed

http://eped.se/


Process

Litteratur

Persoliga 
kontakter

Lokala 
instrukt.

Barnläkemedelsinstruktioner
Rimlighetskontroll  

Centrala ePed-redaktionen
SQL-databas (MillePed)

Behov /
Fråga /

Avvikelse

Nationellt tillgänglig
via CentePed

Läkemedelsinstruktion godkänns lokalt
Rimlighetskontroll görs tillgänglig

Anpassa lokala rutiner och mallar/favoriter i det lokala 
journalsystemet

Lokal rutin

Lokal rutin
Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus

Lokal rutin
Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus

Centeped

http://eped.se/
http://www.bnf.org/bnf/index.htm
http://www.google.se/url?url=http://en.wikipedia.org/wiki/PubMed&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lb00Va3pJIa8ygOPtoH4CQ&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=MWu-h2sh3iVUcFVAjn6AVg&usg=AFQjCNGWDOY4lNoa3Uugycx5JIPctjgBfA
https://www.google.se/url?url=https://www.lakemedelsverket.se/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ur00VZXBBcWHygPpiIG4Bw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=0ODrORtwqd9qiuO5d4AK9w&usg=AFQjCNHO0jM6smuX7saEY-Z0gc5DzNd4SA
http://www.google.se/url?url=http://cdon.se/b%C3%B6cker/neonatal_formulary:_drug_use_in_pregnancy_and_the_first_year_of_life-11227061&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Hb40VfWxF-OfyAPhiYHABA&ved=0CBkQ9QEwAg&sig2=QSvNfIn7dWspHTy5VFJsDw&usg=AFQjCNFDQ6JOIKNWP4nr8j0BynlR33yKbw
https://www.google.se/url?url=https://blogs.library.ucla.edu/biomedical/2011/05/02/micromedex-2-0/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Wr40Vb7XB-HnywOtzICgAg&ved=0CB0Q9QEwAw&sig2=Bd3Hl_XZu1I9dSbc8wqeMw&usg=AFQjCNHZiiZLQDC1WPq6P1N8HbcvSdzXaA
http://www.google.se/url?url=http://www.barnlakarforeningen.se/utbildningar/barnveckan/avtal-riktlinjer-barnveckan/riktlinjer-barnveckan/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rr40VZ6nEun4yQP8i4GwAg&ved=0CC8Q9QEwDQ&sig2=JljFGi2lJQkter6dplYtig&usg=AFQjCNERHw4A2xQMU8NF5X-ZZtgfD4q-Zg
http://www.google.se/url?url=http://blogs.longwood.edu/karirothblog/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fb80VY_qCYKWygOV8ICIDw&ved=0CDsQ9QEwEzhQ&sig2=kCewp66tpBpPIFACqoICfw&usg=AFQjCNHLZ1FBvGJdpryAiqLMlqTX9TRIdA
http://www.google.se/url?url=http://www.biopharmphysicians.com/the-role-of-the-drug-safety-physician/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dMA0VYKFLaniywPg2YHgCw&ved=0CCMQ9QEwBw&sig2=vQRpvJ5CTksCqrkrEb8w3Q&usg=AFQjCNE3uHNnLLBfoDssnwUmQN6GZVIBaw
http://www.google.se/url?url=http://www.rishp.org/page-1270519&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nMA0VaqEA6PTygOc5ID4AQ&ved=0CB0Q9QEwBA&sig2=FZxaybKxydToE7aecjua1w&usg=AFQjCNFX3a5cIB7YNPcH1gIX0Wqv8IzU-A
http://www.google.se/url?url=http://www.yervoypatient.se/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rcA0VbXmEMrnywP5noGoBQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=MQPa8twEVHzrphMMFtc3SA&usg=AFQjCNGxqOfjOhgKAkgZi3Jn5K7yhPr7NQ
http://www.google.se/url?url=http://www.pharmanord.co.uk/quality/laboratory/shelf-life-testing&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=y8A0Ve7SIoq7ygPFoIGwBw&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=-Hk4dK0Qb5kjfCUBnuF02Q&usg=AFQjCNFrM0Q7Wj-Zzx9ZedQWq29u0HpnHg
http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0


ePed databaserna 
– MillePed och CentePed

• Genererar instruktioner
• Genererar gränsvärden för 

rimlighetskontrollen
• Koppling möjlig till lokala förifyllda mallar 

oberoende av journalsystem

http://eped.se/


Exempel instruktion
Information om
• Spädning
• Administreringssätt
• Vanlig indikation och dos
• Rimlig dos  
• Hållbarhet och förvaring
• Arbetsmiljö
• Övrig information
• Referenser
• Riskskattning (på gång)

http://eped.se/


Centrala ePed redaktionen 
Kontaktuppgifter: eped@sll.se

Medarbetare
• Synnöve Lindemalm (klinisk farmakolog/barnläkare)
• Charlotte Höglund (barnläkare) 
• Kristina Malmqvist Nilsson (barnsjuksköterska)
• Anna Hardmeier (apotekare)
• Ingehla Rydén (apotekare)
• Per Nydert (apotekare)
• Ranaa el-Edelbi (apotekare)
• Åsa Andersson (apotekare)

http://eped.se/
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