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Måste man fundera på hur läkemedel ska 
doseras vid svårt sjuka patienter?

• Multimedicinering
• Blandbarhet
• Infarter

Terapi

• Njursvikt
• Leversvikt
• Hjärtsvikt

Organsvikt

• Målsättning
• Utvärdering
• Biverkningar

När det inte 
blir som tänkt



Multimedicinering
• Få studier kartlägger läkemedelsanvändning hos 

svår sjuka barn

• Läkemedel ges
• För att behandla akuta problemet (t.ex. antibiotika)
• För att underlätta behandling (t.ex. sedering)
• För att motverka biverkningar (t.ex. abstinens)

• Svårt sjuka barn få fler läkemedel än mindre sjuka
• Både ”bra och dålig”
• Många läkemedel = sjuk patient
• Många läkemedel = många interaktioner
• Risk för biverkningar ↑
• Ej säkert att läkemedelsbehandling fungerar lika bra
• fysiologiska dysfunktioner ↑



Pharmacotherapy in pediatric Critical Illness
• 100 akut sjuka patienter 

• Total 851 dagar kartlagd

• Median tid: 3,9 dagar

• 4 patienter > 28 d 

(total 215 d)

• > 50% hade andningsproblem

• > 50% hade > 2 organsvikt

• 14 olika LM ordinerat 

(median)

• 95% av patienter överlevde

McDonnell et al. Pharmacotherapy in pediatric Critical Illness, Pediatr. Drugs 2009; 11 (5): 323-331



Vilka läkemedel används mest?

Administreringssätt:
I snitt 14 LM admin/d

Intravenös 3017 68,3%

Enteral 802 18,2%

I andningsvägar 142 3,2%

Topikal 30 0,7%

Subkutan 23 0,5%

Intrathekal 7 0,2%

Intramuskulär 2 0,1% McDonnell et al. Pharmacotherapy in pediatric Critical Illness, Pediatr. Drugs 2009; 11 (5): 323-331

Sedativa/analgetika 29%

Antibiotika 14%

Diuretika 9%

Elektrolyter 8%

Luftvägsvigande LM 7%

Muskelrelaxansier 5% 

Korticosteroider 4%

Inotorpa LM 4%

• 4419 LM-ordinationer
• totalt 11 911 doser

Ny ordination 3557 (80,0%)

Ändrat ordination 107 (2,4%)

Avslutat ordination 755 (17,1%)

Läkemedelsgrupp:
241 olika läkemedel



Interaktioner 
• Retrospektiv kohort studie om potentiella 

drug-drug interaktioner (PDDI)
• Beräkning av PDDI utifrån Micromedex® 

DRUG-REAX® system

• 43 olika barnsjukhus i 25 delstater i USA
• 54 549 patienter < 18 år (jan-dec 2011) excl. Neo 
• Median ålder 3 år (23,4% < 1 år)
• Median tid på IVA 3 dagar (1-768d)

• Pat med > 5 läkemedel/d   80,7%
• Pat med ≥ 10 läkemedel/d 60,5%

• Vanligaste läkemedel för PDDI:

Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions among Pediatric Patients in Intensive Care Unit
of U.S. Children’s Hospitals, Pediatr Crit Care Med. 2016, May; 17(5): e218-e228

• Paracetamol 56,1%
• Fentanyl 48,9%
• Midazolam 47,4%
• Ranitidin 46,1%
• Heparin 44,4%
• Morfin 43,8%



• 1,3 Mio PDDI identifierad i 41 034 pat.
• ≥1 PDDI oavsett gradering               75%
• Gradering i 4 grupper:

• Hög prevalens av PDDI ej relaterad med 
antal rapporterade biverkningar (ADE)
• Misstänkts/upptäckts mindre ofta?
• Rapporteras inte?

• Inte alla PDDI är potentiell farliga
• Många kombinationer ”vanliga” på BIVA 

som t.ex. opiater/sederande läkemedel 
• Ovanliga kombinationer farliga där man 

inte är medveten om att ett läkemedel 
kan påverka (pos/neg)

• Kontraindicerad PDDI: 8,4%
• Major PDDI (potent. livsfarlig): 68,8%
• Moderate (ev. försämring): 57%
• Minor (begr. klin. effekt): 19%

Interaktioner = 
potentiella Biverkningar?

Epidemiology of Polypharmacy nd Potential Drug-Drug Interactions among Pediatric Patients in Intensive Care Unit of U.S. Children’s Hospitals, 
Pediatr Crit Care Med. 2016, May; 17(5): e218-e228



Infarter
Perifer infart:
• akuta parenteral läkemedel 

(t.ex. antibiotika, kramplösande)
• vätska (t.ex. Ringer, Glukos 5%, 

CAVE! Glukos 10 % är mer kärlretande) 

Central infart (CVK, PICC-line):
• Behov av (säkert) infart under längre tid
• Behov av flera inkompatibla läkemedel samtidig
• Inotropa läkemedel
• Kontinuerlig sedering
• TPN

Subkutan venport (Port-a-cath):
• Långvarig behandling t.ex. onkologen 



Blandbarhet – måste jag tänka på det?
• bygger på LM kemiska egenskaper
• risk för kateterocklusion, 

terapisvikt och 
embolier 

• Infusioner av potenta läkemedel (t.ex. insulin, 
inotropa läkemedel) bör gå i separata lumen 
pga. risk för indirekta bolusdoser vid 
samadministrering

Huvudregel: 
Bolusinjektion av iv. läkemedel 
ska helst ges ensamt



H Collén et al: Blandbarhet av intravenösa läkemedel behöver uppmärksammas - Kateterocklusion, terapisvikt och embolier kan förebyggas; Läkartidningen 2015, 112



Blandbarhet mellan intravenösa läkemedel
Följder av läkemedelsinkompatibilitet: 
• Kateterocklusion eller embolier
• genom utfällning och 

emulsionsrubbning
• minskad eller förändrad effekt genom 

kemisk nedbrytning 
• Tumregel:

OM samadministrering nödvändig 
och information saknas: 
Undvik att blanda läkemedel där pH 
skiljer mer än två hela pH-enheter

• Länk till VGRs blandbarhetsdatabas: 
https://blandbarhet.vgregion.se/home



Vad påverkar ett läkemedel i kroppen?

PK/PD i ett 
svårt sjukt 

barn

Farmakologiska 
parametrar 
• Fett-/vattenlöslighet
• Administreringssätt 

(i.v., p.o., p.r., …)

Fysiologi 
• Tillväxt (vikt) 

- Kroppsammansättning 
(vatten, fett, muskel)

• Utveckling/mognaden (ålder): 
- Enzymaktivitet (metabolism

i ffa  lever men också i tarm)
- Njurfunktion
- Mag-tarmkanal

Organ Dysfunktion
•Leversvikt
•Hjärtsvikt
•Njursvikt

Vävnadsdistribution
•Plasmaproteinbindning
•pH-förändringar
•Ödem

Terapeutisk 
intervention
• Multimedicinering/

Polyfarmaci
• ECMO
• Dialys
• Kylbehandling



Ref: 2015, Rodieux, F et al, Effect of Kidney Function on Drug Kinetics and Dosing in Neonates, Infants, and Children, Clin Pharmacokinet



Nedsatt njurfunktion

• nedsatt filtrationsförmåga (nedsatt glomerulusfunktion)
• Stegrat urea i blodet
• Hypalbuminemi

• nedsatt tubulusfunktion (sänkt koncentrationsförmåga) 
• Elektrolytförluster - ökat serumkalium 
• Metabol acidos

• Anemi
• Hypertoni
• Ödem 



Nedsatt njurfunktion  

• Absorption – ökad variabilitet i biotillgänglighet
• Bildning av ammoniak, ↑ pH i ventrikel, ↓första-passage effekt, metabolism och 

biotransformation, ödem i GI = sämre absorption

• Distribution – ↓ plasmakonc efter dos, ↑ andel tillgänglig för effekt/tox
• Bildning av ödem, ascites, ↓ albuminkoncentration

• Metabolism – ↓utsöndring av vattenlösliga metaboliter, ackumulering av 
aktiv drog, biverkningar
• Ackumulering av uremiska toxiner 

• Eliminering - ↑plasmakonc, ↑t1/2, utsöndring via glomerulär filtration
• ↓GFR, ↓proteinbindning = toxisk effekt + ackumulering



Vid metabolism bildas aktiva metaboliter som kan ackumuleras vid 
njursvikt ex

• Morfin andningsdepression
• Petidin kramper
• Nitrofurantoin perifer neuropati

Toxiska metaboliter



Initial laddningsdos bör (med några få undantag) vara normal, sedan 
förlängs dosintervallet utifrån aktuell GFR
Om möjligt täta konc bestämningar
Speciell försiktighet 
• acyklovir
• vancomycin
• aminoglykosider 
• kinoloner

Antibiotika vid njursvikt



I praktiken

• Dosjustering (dos eller intervall) om

• Njurfunktion <50%

• Läkemedel utsöndras >50% renalt

• OBS! snävt terapeutiskt fönster + toxiska 
metaboliter

• Uppskatta GFR (formel clearence, cyst C)-
”färskvara”

• Tänk på ålder, vikt, ödem

• Interaktioner

• Bakomliggande sjukdom

• Hydreringsgrad

• Dubbelkolla alltid dosering

• Använd konc bestämning (TDM) av läkemedlet

Ref: BNFc, Paediatric Dosage Handbook



Var hittar jag mer information vid njursvikt?

• http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=483
• http://www.kdp-baptist.louisville.edu/renalbook/

( alt. googla renalbook)

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=483
http://www.kdp-baptist.louisville.edu/renalbook/


Nedsatt leverfunktion

• skiften av vätska
• lågt albumin
• påverkar både njur- och leverfunktion

• med lysosomal och mitokondriell funktionsnedsättning
• med minskad förmåga att motstå reactive oxygen species 

(ROS), och därmed ytterligare skador på mitokondrierna
• förändringar i

• Gallsyresmetabolism
• Kolesterolsyntes
• HDL/LDL-bildning mm



Nedsatt leverfunktion

• Lever och tunntarm har en central roll

i biotransformation av många LM

• Kapacitet beror av:

• Enzym/transport aktivitet

• Blodflöde

• Proteinbidning

• Det finns inget test för att predicera

effekt på PK

Ref: 

https://www.google.com/search?q=enterohepatic+system&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwid8aD_rvXgAhWHz6YKHTo2BM8Q_AUIDigB&biw=1440&bih=668#imgrc=lgFg_cmrkU6vGM:

https://www.google.com/search?q=enterohepatic+system&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid8aD_rvXgAhWHz6YKHTo2BM8Q_AUIDigB&biw=1440&bih=668


Hepatopati
• Akut hepatit

• Inflammation av hepatocyter
• Enbart ringa effekt på CLH

• Övergående
• OBS! drug-induced hepatotoxicitet

som ger parenkymförlust kan påtagligt 
påverka metabolism med förlängt CLH 
ex: paracetamolintox

• Kronisk leversjukdom med cirros
• Blod shuntas
• Påverkad metabolism
• ↓ albumin ger ökad fri fraktion
• ↓ njurfunktion trots normalt S-krea

Ref: 2008 Verbeeck, Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction



Risk för förändrad LM-effekt

• Ökad biotillgänglighet
• Minskad första passage metabolism (cirros)

• Minskad proteinbindning
• Lågt S-albumin
• Högt S-bilirubin

• Minskad elimination
• Ökad distributionsvolym (vid cirros)
• Minskad metabolism pga enzymbrist
• Minskad biliär utsöndring pga gallstas (få LM)

Ref: Föreläsning Rolf Olsson



Ref: 2008 Verbeeck, Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction

• Försök att INTE behandla med Läkemedel
• Prioritera orala LM
• Överväg dosjustering vid leversvikt, t.ex. vid INR >1,8

• Terapeutic drug monitoring (TDM) kan vara till hjälp
• Behandla i alla fall inte med levertoxiska LM
• Ring barnhepatolog!

I praktiken

Ökad effekt av LM
• Sedativa, t.ex. Benzo: direkt + potentierad effekt på 

GABA-receptor
• Försiktig dosering av paracetamol
• UNDVIK NSAID pga. njurpåverkan, ökad blödningsrisk, 

effekt på mitokondriella membranet
Reye-liknande vid ex ibuprofen+influensa/varicella ex



Nedsatt hjärtfunktion
• Bred spektrum från akut hjärtsvikt/ kardiocirkulatoriskt

chock till kroniskt kompenserad/dekompenserad hjärtsvikt

• Försämrad pumpfunktion
• Ökad central ventryck
• perifer ödem pga. vätskeretention, ödem i mucosan

• reducerad perfusion i njura och lever
• Sämre exkretion av läkemedel via njura och lever
• Aktivering av kompensationsmekanismer genom 

Renin-Angiotensin-Aldosteron-System
• Lungfunktion – dyspnoe
• Trötthet



Nedsatt hjärtfunktion
• Absorption – ökad variabilitet i biotillgänglighet
• reducerad resorption från ventrikeln pga ödem
• ↓ plasmakonc efter dos

• Distribution – Ödem/vätskeretention, sämre perifer cirkulation
• ↓↑? plasmakonc efter dos, ↑ andel tillgänglig för effekt/tox

• Metabolism – metabol acidos
• Ackumulering av aktiv drog, biverkningar

• Eliminering - reducerad blodflöde mot lever och njurar
• ↑plasmakonc, ↑t1/2, sämre enzymaktivitet, utsöndring via glomerulär

filtration
• ↓GFR, ↓proteinbindning



I praktiken

• Vid asymtomatiskt eller kompenserad hjärtinsufficiens utan njur- eller 
leverpåverkan - Ingen dosjustering behövs 

• Vid akut dekompenserad hjärtinsufficiens eller kroniskt 
hjärtinsufficiens (NYHA class IV) stor variation av pharmakokinetiken
(1/2 – x 2)
• tänk på terapeutiskt drug monitoring (TDM) 
• intressanta preparat är t.ex. Milrinon, theophyllin, cyclosporin
→ Tänk på ev. förändrade farmakokinetiken vid oförväntade   

symptom eller utebliven effekt

• ACE-hämmare rappas upp långsamt med hänsyn till njurfunktion.
• Betablockad trappas upp väldigt långsamt utifrån kammarfunktionen
• Orala läkemedel resorberas dåligt från tarmen

→ ge intravenöst istället eller öka dosen (t.ex. Furosemide)
• NSAIDS och COX2-hämmare är kontraindicerad vid hjärtsvikt då 

njurperfusionen är beroende på prostaglandin

R. Ogawa et al. - Clinical Pharmacokinetics of Drugs in Patients with Heart Failure An Update 
(Part 1, Drugs Administered Intravenously) Clin Pharmacokinet (2013) 52:169–185



ECMO-behandling



Målsättning med LM-behandling -
Utvärdering
Viktig att granska läkemedelslistan varje dag utifrån
hur patienten mår
• Varför har patienten blivit insatt på behandlingen?
• Finns fortfarande behov?
• Finns tecken på försämring eller utebliven förbättring?

• Kan det vara en biverkning?
• Kan det vara en interaktion?
• Är det fortfarande rätt diagnos som behandlas?
• Tänk PK/terapeutic drug monitoring (TDM)

t.ex. antibiotika 



Take Home Message

Tänk interaktioner/biverkningar vid oförväntat eller utebliven 

effekt - vissa LM-kombinationer kan påverka (pos/neg) 

• Använd så få läkemedel som möjligt – våga sätta ut!

• Dosjustering (dos eller intervall) vid

• Njurfunktion < 50% eller om LM utsöndras > 50% renalt

• Leversvikt

• Akut/dekompenserad hjärtsvikt

• Glöm inte terapeutic drug monitoring (TDM) 

För intyg maila till: christiane.garnemark@vgregion.se



De vanligaste substanserna i Lex Maria 
ärenden till IVO
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De vanligaste ”felkategorierna” där val av fel 
koncentration är det vanligaste misstaget vid 
iordningställande

0 5 10 15 20 25

Kommunikation - föräldrar
Märkning saknas

Sprutpump
Felaktig infusionstid

För stor volym
Otydlig ordination

Kommunikation - hälso- och sjukvårdspersonal
Felaktig administreringsväg

Ordination saknas
Kontraindicerat

Sprutpump, fel inställning
Ospädd

Förväxling
Fel koncentration

Fel dos

Typ av fel

Ordination Iordningstäl lande Administrering Beställning/Förvaring





Processen som leder fram till bedömning av 
riskhantering

http://eped.se/best-practice

http://eped.se/best-practice
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