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Enteral administrering av läkemedel (i sond) – checklista
vid ordination
Följ Läkemedelsverkets flödesschema, via länken här

Information
Frågor kring läkemedel i sond/läkemedel vid enteral administrering hänvisas till
apotekare på Läkemedelsenheten som också kan erbjuda hjälp med
läkemedelsgenomgång.
Kontakta Läkemedelsenheten via tfn 0470/ 58 79 90 eller konsultationsremiss i
Cambio Cosmic.

Gå igenom patientens aktuella läkemedelslista








Dosdispensering är normalt ej lämplig för dessa patienter utan
avslutas/pausas
Behövs läkemedlet?
Kan läkemedlet ges per os, t.ex. munsönderfallande tablett?
Finns alternativa läkemedelsformer eller administreringsvägar?
Behöver läkemedlet bytas ut?
Behövs dosjustering?
Uppehåll i tillförsel av sondnäring och konsekvenser för näringsintag?

Lämpliga egenskaper för läkemedel som väljs vid enteral
administrering




Brett terapeutiskt index
Behandlingseffekt är enkel att följa upp
Goda egenskaper vad gäller löslighet och absorption

Läkemedelsformer lämpliga för enteral administrering
1:a handsval:
- Orala vätskor, samt granulat till oral lösning och pulver till oral lösning.
- Orala droppar
- Lösliga tabletter, dispergerbara, munsönderfallande, brustabletter

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2:a handsval:
- Tabletter som får delas/krossas och därefter lösas upp/slammas upp i vatten

Dokumentation av ordination
Läkemedelsordination ska dokumenteras i Cambio Cosmic läkemedelslista.





Ange administrationssätt ”via magsond” för de läkemedel som ska
administreras enteralt
Ange hur varje läkemedel ska iordningställas och ges
För de läkemedel som ska administreras vid samma tillfälle ange:
- vilka läkemedel som kan lösas upp och administreras tillsammans i
samma spruta =gemensam administrering
- vilka läkemedel måste administreras i egen spruta = enskild
administrering.
Exempel på hur informationen på läkemedelslistan bör utformas, se
bilaga 1.
OBS! På receptet ska anges ”får ej bytas” för varje preparat.

Uppföljning
Enteral läkemedelsadministrering medför stora krav på uppföljning av
behandlingseffekt och komplikationer på grund av bristen på tillgänglig
information, risken för ökad variation i effekt och risken för uppkomst av
specifika läkemedelsrelaterade problem.

Bilaga 1 exempel läkemedelslista
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