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Hej! 

Vintern närmar sig och snart är det både jul och ett nytt 
år. Här kommer det här årets sista nyhetsbrev från den 
centrala ePed-redaktionen. 

 

 

ePed-dagen 

Höstens ePed-dag var mycket välbesökt med besöksrekord, strax över 50 personer deltog. Vi hoppas 
ni vill besvara enkäten i denna länk och lämna förslag på vad ni vill ha mer av på vårens ePed-dag 
som är planerad till 21 april. För de som vill vara ute i god tid så håller vi höstens ePed-dag 
preliminärt den 4:e november 2020. 

 

Referensgrupp 

I vissa arbetsmoment har centrala ePed redaktionen ett behov av att få återkoppling på ett mer 
strukturerat sätt. Efter diskussioner på ePed-dagen så tänker vi nu att en referensgrupp skulle arbeta 
på lite annat sätt än hur det sett ut tidigare. För att effektivisera processen kommer ett mail skickas 
ut till alla lokala redaktörer. Där kommer ärendet beskrivas och för de som vill delta i en diskussion 
kommer en tid för ett Skype-möte. Om man inte har möjlighet att delta får man gärna skicka sina 
kommentarer skriftligt. Det är upp till lokala redaktörer att själva delta i arbetet eller vidarebefordra 
informationen till annan person som har kunskap inom det aktuella området. Exempelvis en 
förändring gällande åldersindelning i instruktionerna skulle kunna generera en diskussion via Skype.  

 

Acetylcysteininfusion vid paracetamolintoxikation (id 4950 + 4951) 

I samband med att Giftinformationscentralen kom med nya riktlinjer för acetylcysteininfusion vid 
paracetamolintoxikation 1 november 2019 har vi också uppdaterat ePed-instruktionerna. Det nya är 
att dosen under de tidigare två första infusionsstegen (15 min + 4 tim) slagits ihop och ges under 4 
timmar. Detta ska förutom att underlätta hanteringen och dosberäknandet också minska risken för 
anafylaktoida reaktioner.  
Vi har efter ett förslag från VGR och i samråd med Giftinformationscentralen beslutat oss för att ha 
en fast slutkoncentration (50 mg/mL) i alla steg och för alla barn oavsett vikt. Detta medför att de två 
nya ePed-instruktionerna (en för intoxikation med ”vanliga” paracetamolpreparat och en för 
intoxikation med depottabletter) är på nya ePed-id och de gamla kommer inte längre att uppdateras.  

 

https://sv.surveymonkey.com/r/GNZXBYR
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Salbutamol inhalation (id 1335) 

Vi har uppmärksammats på att dosen för salbutamol i spray och spacer i det akuta skedet av 
obstruktivitet har varit otydlig och förra veckan publicerades ett förtydligat blad. 

Tack alla för att ni hjälper oss att göra ePed-instruktionerna tydligare och bättre! 

Patchning av servrar 

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 vintern 2020 är: 

28 januari 

25 februari 

24 mars 

 

 

 

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

eped@sll.se 

mailto:eped@sll.se

