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ANELÄK Generella läkemedel på IVA
och UVA
Följande läkemedel får ges av sjuksköterska på UVA och IVA utan särskild
läkarordination.
Det förutsätts att sjuksköterskan är väl förtrogen med effekter, biverkningar och
kontraindikationer för de medel som ges. Vid tveksamhet se i FASS/fråga läkare innan
medlet ges.
Medicineringen skall vara av tillfällig art och registrering skall ske som för övrig tillfällig
ordination.
Nedanstående läkemedel gäller vuxna, förutom där även barndosering anges.
När det gäller barn god se Postoperativ smärtlindring för barn och
Barn och akut smärta.
Om dagkirurgisk patient fått recept utskrivet för andra preparat t ex, tramadol eller
NSAID (diklofenak, Pronaxen®) kan sjuksköterska på UVA ge dessa preparat och vid
behov skicka med enstaka doser så att pat. klarar sig fram till apoteksbesök.
Indikation

Preparat

Dos / Kommentar

Postoperativ smärta

Alvedon po/pr

Vuxna: 1 g var 6:e timme, 2 g
som första dos
Barn: 20 mg/kg x 4. OBS! Vid
första dosen till barn >10 kg
kan man vid rektal tillförsel ge
40 mg/kg, max 2g.
Barn <10 kg kan man ge 30 mg/kg
som första dos

Citodon

Vuxna: 1-2 tablett p o alt 1-2
supp pr var 6:e timme

Morfin/Ketogan

Vuxna 1-5 mg i v. Titrera tills
VAS < 3
Barn se: Postoperativ smärtlindring
för barn

Palladon

1 ml s c.
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Diklofenak

Supp/tabl 50-100 mg. (OmOK för
operatör. Fråga alltid!)
Kolla om pat. fått vid slutet av
operationen.
Max dygnsdos 150 mg.
Inte till ASA-överkänsliga!

Pronaxen

Supp 500 mg p r. (Om OK för
operatör. Fråga alltid!).
Max dygnsdos 1000 mg.
Inte till ASA-överkänsliga!

Ropivacain +/- Sufenta

2 - 4 mg/ml, Ge ordinerad bolusdos
och sätt igång pump till
epiduralkatetern vid begynnande
smärta om inte annat ordinerats.

Vid smärtgenombrott

Illamående

Kramper

Vid mycket svår smärta ge
Rapifen 0,5 mg/ml 1 ml i v följt
av Morfin/Ketogan 2-5 mg i v.
Om pat har KEDA: Ge ordinerad
bolusdos, om pat har så ont att effekt
inte kan inväntas, ge Rapifen enl.
ovan.
OBS Rapifen skall endast ges av
sjuksköterska med erfarenhet av
preparatet.
Haldol
Dridol
Betapred
Ondansetron
Primperan

Se: Behandling av PONV

Dormicum

Vuxna: 3-5 mg i v
Barn: 0,1 mg/kg iv.
Läkare kontaktas samtidigt som
läkemedel ges.

(PONV= Post Operative Nausea
and Vomiting).
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Postoperativ hypoxi

Syrgas

1-3 l/min via näskateter eller
grimma. Vid fortsatt hypoxi =
saturation < 93 %, syrgasmask
med 5-10 l/min samtidigt som
läkare kontaktas. Hänsyn tas
till preoperativ syresättning
och ev. känd lungsjukdom

Bradykardi

Atropin

Vuxna: 0,25 - 0,5 mg iv.
Barn: 10-20 µg/kg iv.
Läkare kontaktas samtidigt som
läkemedel ges.

Postop frossa

Catapres

Vuxna: 75 µg iv.
Barn: 1 µg /kg iv.
Får upprepas en gång.

Andningsdepression
orsakad av opiater

Naloxonhydroklorid

Vuxna: Upprepade doser om
0,04-0,08 mg iv tills
andningsdepressionen upphör.
Därefter sammanlagda dosen sc.
Läkare kontaktas samtidigt som
läkemedel ges.
Barn: 2 µg/kg iv i upprepade
doser. Läkare kontaktas
samtidigt som läkemedel ges.

Hypotension efter
spinal /epidural
bedövning

Efedrin

5-10 mg i v. Spädes till 5 mg/ml
med NaCl. Dosen kan upprepas
högst 3 ggr inom 15 min.
Uteslut hypovolemi!

NaCl

1000 ml iv. Kontakta
narkosläkare. Furix endast efter
läkarordination.

"Minusbalans" efter
TUR-op
Urinproduktionen
minskar <30 ml/h

Furix

10-40 mg iv.
Uteslut vätskebrist!

Kraftig blödning
efter TUR

Furix

20 mg för att öka urinproduktionen och minska
risken för stopp katetrarna.
Ansvarig urolog meddelas.
Ge akt på vätskebalansen.
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Hjärtstopp

Adrenalin 0,1 mg/ml;

Vuxna 10 ml iv
Barn 0,1 ml/kg
samtidigt som läkare kontaktas

För IVA-sköterskor gäller dessutom:
Sömnmedel

Propavan
Zopiklon
Sobril

25-50 mg po
5-7,5 mg po
10-25 mg po

Hyperglykemi

Se separat PM om doser Insulinterapi på IVA

Sedation

Sobril
Propofol

Smärtstillande

Rapifen
0,25 - 1,0 mg iv vid procedursmärta.
Morfin/ Ketogan
1-5 mg iv, upprepas efter 15min till
smärtfrihet, max 20 mg.

10-25 mg po (vid icke akut oro/ångest)
20-50 mg iv, infusion 1-2 mg/kg/timme
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