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Hej!     

Vi i den centrala ePed-redaktionen har beslutat att vi ska skicka ut ett informationsbrev till er i de 

regionala/lokala redaktionerna. Planen är att det ska komma ut två gånger på hösten och tre gånger 

på våren och det kommer även att publiceras på vår hemsida. 

Tanken är att brevet ska användas för att få ut information om t.ex. aktuella/pågående projekt, 

generella beslut som tagits för arbetet med ePed och kommande möten/träffar. Vi kan också sprida 

information om vilka läkemedelsinstruktioner vi arbetar med för tillfället (uppdateringar och nya) och 

vilka som precis har blivit publicerade. 

Vi tar gärna emot tips och idéer om vad mer vi kan använda informationsbrevet till. Skriv till 

eped@sll.se och berätta vad ni tycker. 

 

Nytt i Centeped 

Centeped har nyligen uppdaterats med några nya, och efterlängtade, funktioner. Här är en kort 

beskrivning av dessa: 

 När man klickar in på sin lokala lista och står i fliken ”Visa” så visas nu datum samt vem som 

har publicerat de olika versionerna av listan. Den senaste, opublicerade, versionen heter nu 

”Pågående, ej publicerad”. 

 I fliken ”Uppdateringar” går det nu att sortera listan på ”namn”, ”typ” eller ”senast 

uppdaterad”. 

 I fliken ”Uppdateringar - Ej valda” går det nu att avfärda de instruktioner som man inte vill 

välja in på sin lokala lista. De avfärdas på liknande sätt som de väljs in, dvs rutan framför 

markeras och så klickar man på minus-tecknet. Det går även att skriva in en kommentar om 

varför instruktionen avfärdas. När en instruktion har avfärdats kommer det att stå 

”Avfärdad” i en röd ruta (jämför grön ruta ”Ny”). För att se eventuell kommentar om varför 

instruktionen har avfärdats ställer man markören över den röda rutan. För att alla avfärdade 

instruktioner ska hamna längst ner i listan sorterar man listan på ”typ”. 

Om en avfärdad instruktion sedan uppdateras står det ”Uppdaterad” i en orange ruta till 

höger om instruktionens namn tillsammans med det senaste versionsnumret av 

instruktionen. 
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 När man antingen har valt in eller avfärdat en instruktion i fliken ”Uppdateringar - Ej valda” 

eller har redigerat en instruktion i sin lista i fliken ”Redigera” så hoppar man nu automatiskt 

tillbaka till där man var i listan innan, istället för att som tidigare hamna längst upp i listan. 

 Det finns nu möjlighet för lokala redaktörer att ta del av analysfilen för 

läkemedelsinstruktionerna. Filen är främst framtagen för att underlätta arbetet för den 

centrala redaktionen, men den kan även vara användbar för vissa lokala redaktörer vid 

koppling av lokal vara. Kontakta den centrala redaktionen för mer information. 

 

Projektet Best practice iordningställande 

Detta är ett projekt som drivs av Läkarförbundet med hjälp av den centrala ePed-redaktionen. 

Projektet inkluderar de barnsjukhus som har iordningställande farmaceuter och tillsammans med 

sjuksköterskor från samma sjukhus ingår de i projektgruppen. Syftet med projektet är att göra en 

fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till 

barn (0 – 18 år) för att skapa, utvärdera och sprida ett utbildningsmaterial för praktiserande 

sjuksköterskor och farmaceuter. 

Projektet består av fyra delprojekt och just nu befinner vi oss i delprojekt 3. Delprojekt 3 är en 

Delphi-process och innebär att en expertgrupp ska få bedöma påståenden om iordningställande som 

tagits fram av projektgruppen. Utifrån expertgruppens svar kommer påståendena revideras och 

sedan får expertgruppen besvara de reviderade frågorna.  

För mer information, besök denna länk.  

 

Hemsidan www.eped.se 

Vi håller för närvarande på med en layout-uppdatering av hemsidan www.eped.se. Den uppdaterade 

hemsidan beräknas vara färdig i början på hösten. På ePed-dagen den 4 maj diskuterades hur 

hemsidan kan bli tydligare och mer användarvänlig. Tack för era synpunkter! Vi ser fram emot att få 

dela med oss av en tydligare och förhoppningsvis något mer modern hemsida.  

 

Varningsrutan på läkemedelsinstruktionerna 

Sedan tidigare har många av läkemedelsinstruktionerna varningstexten ”Flera styrkor finns. 

Kontrollera noggrant att rätt instruktion används” eller liknande formulering. Vi i centrala 

redaktionen har beslutat att ta bort denna varningstext och gör det i samband med att 

instruktionerna uppdateras. Anledningen är att vi upplever att texten blir så vanligt förekommande 

att den urlakar idén med varningsrutan. Håller ni med eller tycker ni att detta är en värdefull 

varningstext? Hör gärna av er till eped@sll.se med era synpunkter. 

 

Till sist vill vi i den centrala redaktionen tacka er alla för det fina samarbetet vi har i arbetet med 

ePed och det stora arbete ni bidrar med för att sprida ePed i hela landet och på så sätt utveckla och 

förbättra barnsjukvården. 



                    Informationsbrev nr 1, 2018   

 

   

 

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!! 

 

Synnöve, Kicki, Per, Åsa, Anna, Ranaa, Lotta och Ingehla 

 

 

 

 


