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Hej! 

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från oss i den 
centrala ePed-redaktionen. Vi hoppas att sommaren 
varit skön och att alla batterier är fulladdade inför en 
härlig höst!

 

ePed-instruktionerna  

En rutin har tagits fram för att instruera användarna i hur de ska tolka ePed-instruktionerna. Rutinen 
nås på hemsidan, se länk.  

 

Avvikelser (Tallman-lettering) 

Då det har förekommit flera avvikelser som relateras till att preparatnamn liknar varandra så 
använder vi Tallman-lettering i vissa fall för att särskilja dessa. Dvs förstärkning av den del av 
substansnamnet som skiljer sig.  Exempelvis DOPamin och DOBUTamin. Vi utgår framförallt från en 
lista som ISMP tagit fram (www.ismp.org/recommendations/tall-man-letters-list). Dock har vi vissa 
problemsubstanser som de inte har, som calcium vs potassium, där vi har kalcium vs kalium, där vi 
saknar koncensus i Sverige. Vi tar gärna emot era kommentarer på substanser som ni tycker är 
lämpliga eller mindre lämpliga för detta. 

 

ePed-instruktionerna på nätet 

Vi arbetar under hösten på att ta fram en web-lösning där det ska vara enkelt att läsa våra 
läkemedelsinstruktioner utan att behöva vara inloggad i något journalsystem eller befinna sig i det 
gemensamma nätverket sjunet. Idag finns en mycket enkel beta-version av ett ”öppet” ePed. Denna 
kan också fungera som en back-up funktion. 

För att komma åt beta-versionen, gå in via Internet Explorer och till adressen eped.se/backup (viktigt 
att använda denna webbläsare). 

Login: eped  

Lösen: depe 

 

ePed-dag den 5 november  

Planeringen pågår för fullt inför nästa ePed-dag. Om du inte anmält dig än så finns fortfarande 
chansen, fram till 22 oktober, till ePed:s funktionsbrevlåda. Vi kommer tyvärr inte ha möjlighet att 
live-streama detta möte.  

http://www.eped.se/nyheter
http://www.ismp.org/recommendations/tall-man-letters-list
http://eped.se/backup
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Patchning av server 

I samband med underhåll av servern (patchning) så går det inte att komma åt ePed:s 
barnläkemedelsinstruktioner. Detta sker regelbundet ungefär 1 gång per månad och avbrottet varar i 
5–15 minuter någon gång mellan kl. 13 och 15. Aktuella datum för hösten 2019 är: 

22 oktober 

26 november 

24 december 

 

Ranitidin 

Perorala läkemedel innehållande ranitidin har dragits in från marknaden som en tillfällig 
försiktighetsåtgärd. Detta efter att det påvisats att de innehåller N-nitrosodimetylamin (NDMA), ett 
sannolikt cancerframkallande ämne. Centrala ePed-redaktionen avråder från användning när det 
finns andra alternativ. Ranitidin bör endast användas i undantagsfall och då som korttidsbehandling.   

För mer information, se Läkemedelsverkets hemsida 

 

Ny medarbetare 

I augusti började Frida på den centrala ePed-redaktionen. Frida är barnsjuksköterska med erfarenhet 
från barnsjukvård, barnhälsovård och systemförvaltning. Frida kommer vara nationell kontaktperson 
för er i alla ePed-ärenden. 

 

Vi ser fram emot att få träffa så många av er som möjligt under höstens ePed-dag! 

 

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

eped@sll.se 

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Lakemedel-mot-sur-mage-som-innehaller-ranitidin-aterkallas-/
mailto:eped@sll.se

