
Ordinera TPN till barn 

- kontinuerlig infusion 
- beredningsvolym och ordinationsvolym



Val av preparat



Anpassa ordination för 120 ml/kg 2 kg nyfödd



Administrera



Infusionsöversikt



Tidsöversikt



gentamicin 
5 mg/ml 36 timmar 

- ojämna intervall 
- elektronisk läkemedelsmodul 

- beslutsstöd saknas ex. dos/kg kroppsvikt 
- rimlighetskontroll saknas, varför ordinera i mL?



Efter val av favorit till 2 kg nyfödd





oral lösning av 
spironolakton 5 mg/ml 

- extempore/licenspreparat är vanliga till 
barn och finns inte alltid i apotekslistan 

-ordinera via favoriter



Ordinera från favorit



spädning av insulin 
till 0,1 mg/ml 

- Två stegs spädningar vanliga till barn 
- Var skrivs extra beredningsinformation? 
- Ordinera utifrån administreringsstyrka



spädning av insulin till 0,1 mg/ml. 



recept på fenoximetylpenicillin 
vid öroninfalmmation 

50 mg/kg/dygn fördelat på 2-3 
doser i fem dagar 

- Utgår från slutenvårdsordination 
- Favoritstruktur utifrån indikation eller substans? 

Med utan förpackningsinformation?



recept på fenoximetylpenicillin vid öroninfalmmation 50 mg/kg/dygn 
fördelat på 2-3 doser i fem dagar





Hantering av den kända risken för 
felaktig läkemedelshantering?

• Elektronisk läkemedelsmodul
– Barnanpassad med Beslutsstöd

• Processer med minne
– Med samlad kunskap
– Det som tidigare har hänt ska inte ske igen…

• Alla system kan generera fel
– Kontinuerligt förbättringsarbete
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