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• Läkemedelsbehandling är den vanligaste vårdåtgärden och 
också den vanligaste skadeorsaken

50 b läk d l di i i• 50 procent av barnläkemedelsordinationerna inom 
slutenvården saknar information i produktmonografier 

• Det är vanligt att behandlingsrekommendationer vilar på• Det är vanligt att behandlingsrekommendationer vilar på 
erfarenhetsbaserad grund

• Inom ALB administreras cirka 400 000 läkemedelsdoser per år• Inom ALB administreras cirka 400.000 läkemedelsdoser per år

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

• VC har det yttersta ansvaret för läkemedelshantering lokalt

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

• BNF-C (England)( g )
• 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 Committeepublished 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 
ti t f t li d l t th lit f ti tpatient 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

Internationellt
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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.

Internationellt



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

Exempelvis

• Lokala indikation/dosinstruktioner

• Spädningsinstruktioner

• Sprutpumpsbibliotek

• Läkemedelsrummens innehåll• Läkemedelsrummens innehåll

• Förfyllda ordinationer i elektroniska läkemedelsjournaler

• Uppföljning via avvikelser, läkemedelsstatistik etc

Nationellt
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Möjligheten till samordning av denna information är av stor betydelse

LMV SoS

SPC
Lokala 

Instruktioner
Godkänns via:

Instruktioner

LIF Barnsjukhusen

S id i FASS ePedSprids via:

Struktur
Godkännandet sker lokalt – Möjligheten till spridning sker via ePed

Struktur



Läkemedel

Extempore Registrerat Klinisk Prövning Olicensierat

Lagervara Individuell On label

Dålig evidens God evidens

Off label

Experimentell Konsensus finns

On label

ursprungsland

Off label

ursprungsland

Fenobarbital 5 
mg/ml oral 
vätska 

Spironolakton
10 mg/ml oral 

lösn

Dålig evidens

Minifom orala 
dr 100 mg/ml

God evidens

Kåvepeniin oral 
susp 100 mg/ml

Experimentell

Adrenalin inh
till prematurer

Konsensus finns

Revatio oral 
lösning 10 
mg/ml <1år

Fentanyl iv 5 
mikrog/ml till 

neo

Diuril oral lösn
50 mg/ml till 

barn

Dexametason iv
<1år

ePed ePed FASS ePed/FASS ePed ePed (ePed) ePed ePed

Läkemedel utanför indikationLäkemedel utanför indikation



Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

barnlakemedel@karolinska.se

08‐517 75575

M d b tMedarbetare

• Synnöve Lindemalm (klinisk farmakolog/barnläkare)

• Per Nydert (apotekare)Per Nydert (apotekare)

• Åsa Andersson (apotekare)

• Ranaa el‐Edelbi (apotekare)

• Barnsjuksköterska (vakant)

BarnläkemedelsgruppenBarnläkemedelsgruppen



• HSF

• Innovationsplatsen

• Mawell

• Flemingsberg Science

• Karolinska/Astrid Lindgrens Barnsjukhus

• BIT/SLL IT

Tack för ePed stödTack för ePed-stöd


