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Bakgrund

• ePed är en kunskapskälla som ger stöd vid 
ordination/förskrivning (dosering), iordningställande och 
administrering av läkemedel till barn för att stödja en säkrare 
och bättre läkemedelsanvändning inom barnsjukvården.

• Två produkter i SIL
– Rimlighetskontroll

– Läkemedelsinstruktioner

http://eped.se/


Struktur

NPL-id ePed-id

http://eped.se/


ePed organisation

ePed

Lokalt

ePed
Centralt

Central ePed redaktionLokalt

PO Det sjuka nyfödda barnet

Per Åsa

http://eped.se/


Exempel uppdatering av en 
befintlig läkemedelsinstruktion 

• Inventering, uppföljning
• Skåne har lämnat kommentarer

• Central förvaltning
• Uppdatera/granska instruktioner utifrån kommentarer

• Godkänns medicinskt och publiceras

• Lokal förvaltning
• Lägga till på den lokala listan om accepterar 

kommentarer

• Integration
• När fler valt samma kan det bli nationell standard

Per

Åsa

http://eped.se/


Att vara lokal redaktör
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Behörighet

http://eped.se/


Vem ska vara lokal redaktör?

1. Medicinskt ansvarig på PO Det sjuka nyfödda 
barnet Karolinska (Lars Naver) utses av 
verksamhetschef/patientområdeschef (Boubou
Hallberg)

2. Lokal redaktör (Per Nydert) arbetar tillsammans 
med medicinskt ansvarig för att lokalt godkänna 
instruktioner via Centeped.

3. Lokal mallredaktör (Per Nydert) lägger till 
informationen i journalsystemen för Neo i 
Clinisoft och TakeCare

– Sachsska har beslutat att använda SLL/Neos mallar

http://eped.se/


Rollspel i Centeped

Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

eped@karolinska.se

08-517 755 75

http://eped.se/
mailto:eped@karolinska.se


Två sidor att ha koll på

https://centeped.silinfo.se/

Vad är centralt publicerat?

Vad ska lokalt publiceras?

Kan endast ses av 

lokal/central redaktör

http://eped.sll.sjunet.org/eped/

Vad är lokalt publicerat?

Kan ses av vårdpersonal i 

sjunet

http://eped.se/
https://centeped.silinfo.se/
http://eped.sll.sjunet.org/eped/


Struktur

Per

Åsa

http://eped.se/


Processer

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons Tors

Publikation / Nya blad

Publikation / Lokalt

Leverans / Centralt

Tillgänlig SLL server

Test / Inera

Tillgänglig / Inera

Stopptid torsdagar 

https://centeped.silinfo.se/

http://eped.sll.sjunet.org/eped/

I journalsystemet

PerÅsa

http://eped.se/
https://centeped.silinfo.se/
http://eped.sll.sjunet.org/eped/


Central uppdatering i Centeped

• Metronidazol inf 5 mg/ml

• Morfin 0,08 mg/ml

Lokal uppdatering i Centeped

• Är uppdatering OK, Metronidazol inf 5 mg/ml?

• Ska vi inkludera morfin 0,08 mg/ml?

Lokal önskan om uppdatering

• Bladet för Curosurf har vi förslag på uppdatering

• Önskar rimlighetsgräns för parecoxib (för barn)

Åsa

Per

http://eped.se/


Regional redaktör
Önskar ny/uppdaterad instruktion

http://eped.se/vard/

http://eped.se/


Ny layout/Ansvar

Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

eped@karolinska.se

08-517 755 75

http://eped.se/
mailto:eped@karolinska.se


Processer

• Referenser

– På bladet

• De som jobbat med innehållet

– På bladet

• Handläggare/Apotekare >> Central ePed-redaktör

• Fastställare/Läkare >> Central utgivare

– Ej på bladet

• Bidrag (kan fixas, ex lägga till som referens)

• De som godkänt lokalt

– På hemsidan

• Valt in (syns endast Centeped, kan fixas på eped.se)

• Publicerat (syns endast Centeped, kan fixas på eped.se)

• Extern kommentar (syns eped.se)

http://eped.se/


Ny layout

Godkännandedetaljer: 

www.eped.se/3357_1.0.html  

http://eped.se/


Möjlighet att använda versioner

http://eped.se/


Nyheter Nationella LM-strategin

Barnläkemedelsgruppen Astrid Lindgrens Barnsjukhus

eped@sll.se

08-517 755 75

http://eped.se/
mailto:eped@karolinska.se


1. ”Best practice” 
Iordningställande

• Uppdatering i Centeped

– Möjlighet att högriskklassificera ePed-id
– Smalt terapeutiskt fönster (Ja/Nej)

– Dubbelspädning (Ja/Nej)

– Arbetsmiljörisk (Ja/Nej)

– Förekommande i LexMaria/Nitha (Ja/Nej) +nummer

• Spela in filmer
– De sjukhus som har iordningställande farmaceuter

– Hur man iordningställer vancomycin 5 mg/ml iv inf ePedid: 
1417

– Delphi-process för att finna best practice

– Därefter bra film utifrån best practice med medicinsk bild

http://eped.se/


• Styrgrupp
• Utvalda av respektive NLS företrädare

• Ansvarig Läkarförbundet

• Expertgrupp
• Erfarna iordningsställare/beredare

• Projektgrupp
• Iordningställande farmaceuter

• LMA ssk

• Projektledare: ALB

• Projektstart innan sommaren.

http://eped.se/


2. Utvärdering av ePed

• Enkät (extern hjälp)
• Alt 1. 1 st barnavd + 1 st neoavd per sjukhus

• Alt 2. Slumpmässigt urval av vårdpersonal inom barn

• Djupintervjuer nyckelpersoner (ALB)
• Teknikansvarig

• Vårdpersonal

• Fokusgrupper (extern hjälp)
• Jobbar med ePed dagligen

• Inera/SIL
• Statistik över användande

• Bygga vyer för vem som valt 

http://eped.se/


SIL 4.2
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Följande fält finns tillgängliga 

• Namn: Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin)

• Epedid: 2142 

• Version: 1.2

• Styrka (numerisk + enhet):  100 mg/ml

• Styrka (klartext): 100

• Enhet (klartext): mg/ml

• Form: Injektionsvätska, lösning

• Omformulerad: Ja

• Tillsats: Nej

• Länk till PDF: http://slleped01.ds.sll.se/eped/2142_1.2.pdf

• Kopplade läkemedel: 19640331000010

• Kopplade HSAid: Neo Karolinska, Neo SöS

http://eped.se/
http://slleped01.ds.sll.se/eped/2142_1.2.pdf


Viktigt!

ePed SIL Centeped Version 
SIL

1295: 
Bensylpenicillin
Intravenös inj
100 mg/mL

20011005000166:
Bensylpenicillin Panpharma
Pulver till injektion
0,6 g, alt 1,2 g alt 3 g 

1295
≠
20011005000166

4.1

1295: 
Bensylpenicillin
Intravenös inj
100 mg/mL

20011005000166:
Bensylpenicillin Panpharma
Pulver till injektion
0,6 g, alt 1,2 g alt 3 g 

1295
=
20011005000166
Omformulerad [=Ja]

4.2

NPL id = Preparat
ePed id = Mallar, Förvalda ordinationer 
ePed id ≠ NPL id (version 4.1)
ePed id = NPL id + omformulerad [=Ja] (version 4.2)

http://eped.se/


Rimlighetskontrollen
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I journalsystemet
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Rimlighetskontroll (1)

Syfte: Förebygga feldoseringar och öka patientsäkerheten genom

att varna för orimlig dos för utvalda risksubstanser. 

Styrka, förpackningStyrka alt Förpackn. Preparat

Paracetamol Fres. Kabi Infusionsvätska, lösn. 10 mg/ml ml

Adm tid

Paracetamol Fres Kabi infusionsvätska, lösn 10 mg/ml      

Dos i ml

3. Dos i mg/kg

Dos i mängd verksam substans

Preparat

Administreringsväg

Administreringsmetod

Intravenöst

Infusion

00.00 08.00 16.00

15mg/kg 15mg/kg

Dygn

150mg/kg

45 ml 45 ml 450 ml 540 ml

180mg/kg

450 mg 450 mg 4500 mg 5400 mg

Mätvärden                                2015-09-22

Ålder:                                        6 år

Uppmätt vikt                             30 kg

2. Obligatorisk ordinationsvikt:      30 kg    

registrera ord, vikt

1.Rimlighetskontroll   Aktiv    

Överskriden enskild dos 

samt dygnsdos

Dosenhet Läkemedelsform 

http://eped.se/


Rimlighetskontroll (2)

Integration:

• Det ska gå att koppla på eller av rimlighetskontrollen 

• För att rimlighetskontrollen ska fungera måste ett antal värden 
finnas.
– Preparat eller substansID

– Admininstreringsväg enligt Snomed CT

– Dos och Dygnsdos

– Rätt enhet [mg, E, mmol]

– Aktuell och ordinationsvikt alt vikt

– Ålder

• Dygnsdosen ska beräknas automatiskt från angiven dosering 

• Det ska framgå att ett preparat (substans) ingår i 
rimlighetskontrollen 

(Detta är ett urval punkter från listan med integrationskrav)

http://eped.se/


Rimlighetskontroll (3)

Salter

• Hemangiol
– Propranolol 3,75 mg/mL

– Propranololhydroklorid 4,25 mg/ml

• Propranolol APL
– Propranololhydroklorid 1 mg/ml

– Propranolol 0,89 mg/ml

http://eped.se/


Centeped
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Central redaktör (publicerar)

http://eped.se/


Central redaktör (väljer attribut)

• Namn: Ampicillin intravenös inj 100 mg/mL (Doktacillin)

• Epedid: 2142 

• Version: 1.2

• Länk till PDF: http://slleped01.ds.sll.se/eped/2142_1.2.pdf

• Kopplade läkemedel: 19640331000010

http://eped.se/
http://slleped01.ds.sll.se/eped/2142_1.2.pdf


Silonline (kopplade NPL id)

http://eped.se/


Versioner (minor / major)

http://eped.se/


Lokal redaktör

http://eped.se/


Lokal redaktör 
(Valda instruktioner)

http://eped.se/


Redigera valda instruktioner

http://eped.se/


Uppdatera instruktioner

http://eped.se/


Publicera valda instruktioner

http://eped.se/


Tack!

http://eped.se/

