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Ändringar från föregående version 
Helt omarbetad i samband med avslut av avtal med APL och VGR:s övertag av 
beredningsenheterna i egen regi. I samband med detta har flera stycken bytt namn och 
omarbetats. Hänvisningar till APL är borttagna och även arbetssätt kopplade till det avtalet t.ex. 
preliminär beställning och dosbekräftelse är borttaget.  
Styckena Behörig beställare, Information om lådornas utseende, Temperaturavvikelse under 
transport, Leverans till annan enhet än betalande enhet, Reservrutin vid överföringsproblem, 
Retur av läkemedel, Säkerhetsdatablad, Frågor, Priser och Referenser är borttagna. 
Styckena Beställning av övrig extempore samt Beställning som kräver delleverans pga. 
hållbarhet är omformulerade och inkorporerade i den generella beskrivningen för beställning. 
Stycket Leverans omarbetat, information om lådornas utseende borttaget. Stycket 
Leveranstider omarbetat med nya servicenivåer, preliminärbeställning krävs ej, förtydligande 
vilka läkemedel som måste beställas med framförhållning. Stycket Avvikelser och indragningar 
är omarbetat och handlar enbart om avvikelser. Stycket Licenser omarbetat, licenser söks i 
KLAS. Stycket Kylvaror omarbetat och information om kylmärkningars utseende borttagen 
samt olika hantering beroende på märkning.  

Definitioner  
APL Apotek Produktion och Laboratorier AB, tillverkare av 

extemporeläkemedel 
Infusionstid Planerad längd på administreringen (anges i exv. minuter eller 

timmar)   
Administreringstidpunkt Klockslag som administreringen är planerad att starta 
Beredningsenhet 
läkemedel 

Enheter inom Sjukvårdsapotek VGR som bereder cytostatika 
samt övrig extempore. Placerade på NU-
sjukvården/Uddevalla, SKAS/Skövde, SU/Sahlgrenska och 
SU/Östra, i dokumentet benämnda som beredningsenheterna 

Cytostatika Läkemedel med ATC-kod L01 som bereds på 
beredningsenheterna  
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Extemporeläkemedel Läkemedel med viss läkemedelsform och styrka som 

tillverkas, på apotek eller verksamhet med särskilt tillstånd, för 
visst tillfälle, för viss patient. 

Generell licens En licens som tillgodoser behovet av licensläkemedel för 
humant bruk på en klinik eller därmed likvärdig inrättning 

KLAS Webbaserad kommunikationslösning för licensansökningar 
Licens 
 

Ett tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt för 
försäljning i Sverige 

Orderberedande enhet Orderbereder alla beställningar av övrig extempore, placerad 
på Beredningsenhet Läkemedel SU/Östra, 

PN Parenteral nutrition 
Övrig extempore Benämning i detta dokument för alla beredningar som inte är 

cytostatika 

Syfte 
Syftet med handboken är att stödja sjukvårdspersonal i processerna med extemporeläkemedel. 
Handboken utgör ett tillägg till Regional rutin läkemedelshantering Västra Götalandsregionen.  

Målgrupp 
Sjuksköterskor, läkare och farmaceuter i vården, personal Sjukvårdsapotek VGR inklusive 
beredningsenheter.   

Ansvar 
Läkare ansvarar för ordination av läkemedel inklusive licensmotivering i förekommande fall.  
Sjuksköterska alternativt farmaceut på vårdenhet ansvarar för beställning av läkemedel och 
kontroll av leverans.  
Beredningsenhet läkemedel ansvarar för beredning och utlämnande av läkemedel samt 
information om detta. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att rapportera 
avvikelser. 
Enhetschef Beredningsenhet läkemedel ansvarar för att orsaksutredning av avvikelser 
genomförs samt att i förekommande fall återkoppling till beställare sker. 

Beställning 
Cytostatika beställs i första hand via Cytobase, i andra hand via fax till lokal beredningsenhet. 
Övrig extempore beställs via fax till orderberedande enhet (Beredningsenhet läkemedel Östra). 
Planerad administreringstidpunkt, infusionstid samt önskad leveranstid ska alltid noteras på 
beställningen för att kunna planera för beredning med optimal hållbarhet.   
 
  

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Forskrivning/Licens/Skapa-licensmotivering/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
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Kontroll före beställning  
Kontrollera om läkemedel med rätt styrka och beredningsform finns beställningsbara i Hamlet.  
 
Observera att: 

• Parenteral cytostatika beställs via beredningsenheterna men finns sökbara i Hamlet  
• Läkemedel som beredningsenheten bereder (pumpar, kassetter, förfyllda sprutor etc.) 

kan finnas i annan beredningsform och/eller styrka i Hamlet 
 
Beställning via Cytobase 
För beställning av cytostatika i Cytobase, se  https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/stod-
och-tjanster/system-a-o/cytobase/ 
 
Beställande enhet (läkare eller sjuksköterska) ansvarar för: 

• Välja korrekt regim, fylla i längd, vikt och eventuell övrig dosgrundande information 
• Notera orsak om varningsdoser överskrids 
• Ange planerade administreringstidpunkt, administreringstid samt önskade leveranstider 

för beställningar  
• Om en patient flyttas mellan sjukhus under pågående behandling och beställning är 

skickad till en beredningsenhet måste den beredningsenheten meddelas via telefon för 
att ställa om beredningarna till övertagande enhets aktuella beredningsenhet 
 

Beställning via fax  
Cytostatikabeställningar faxas till lokal beredningsenhet. Beställning av övrig extempore faxas 
till orderberedande enhet (Beredningsenhet läkemedel Östra). Patientobundna beställningar kan 
även skannas in efter signering och mejlas till extempore.lakemedel@vgregion.se. 
 
För fax gäller att beställande enhets faxnummer, namn och ort samt datum och tid ska vara 
inprogrammerat i faxen, Förprogrammerat kortnummer till beredningsenhet ska användas. 
Kontrollera att faxen gått fram, exv. genom faxkvitto. 
 
Blanketter finns på Mallar och blanketter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se).  

• Beställningsblanketter ska vara fullständigt ifyllda inklusive planerad 
administreringstidpunkt vid patientbundna beställningar  

• För ökad läsbarhet fyll i beställningsblanketterna i dator  
• Vid patientbunden beställning ska patientens namn och personnummer stå på varje sida 
• Om beställningen behöver förtydligas kan ordinationsunderlag bifogas, i så fall ska 

totalt antal faxade sidor framgå  
 

  

https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/stod-och-tjanster/system-a-o/cytobase/
https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/stod-och-tjanster/system-a-o/cytobase/
mailto:extempore.lakemedel@vgregion.se
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/14.-mallar-och-blanketter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/14.-mallar-och-blanketter/
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Av- och ombeställning 
Vid av- och ombeställning, kontakta alltid beredningsenheten via telefon (lokal 
beredningsenhet vid cytostatika, orderberedande enhet vid övrig extempore).  

• Om beredningen är påbörjad kommer den att debiteras enligt normal taxa och 
beredningsenheten kasserar beredningen. Om beställande enhet vill ha den avbokade 
beredningen levererad måste det meddelas via telefon.   

• Vid ombeställning måste alltid ett nytt underlag skickas 
• För hantering av ombeställning (dubblering av rad) i Cytobase se Cytobase 

användarhandbok  
 

Beställning på jourtid från bakjoursfarmaceut 
Bakjoursfarmaceut finns tillgänglig via respektive sjukhusväxel lördag, söndag och helgdagar 
inklusive midsommarafton, julafton och nyårsafton kl. 10-14. Var tydlig med att det är 
Beredningsenhet läkemedel som söks när du ringer växeln.  
 
Beredningsenheten ansvarar för att beställa transport. Kostnader för transport och 
jourutryckning debiteras beställande enhet. Se bilaga 1. 
 
Abonnemang (stående beställning) 
Beställande enheter kan i undantagsfall starta abonnemang på återkommande fasta 
beställningar efter överenskommelse med orderberedande enhet. Beställande enhet ansvarar för 
att meddela när ordinationen ändras eller abonnemanget ska upphöra. Vid ändring av 
ordination skickas en ny beställning med information om vilken beställning den ersätter. 
Abonnemang debiteras enligt  bilaga 1. 
För intresseanmälan för abonnemang av förfyllda antibiotikasprutor kontakta  Sjukvårdsapotek 
VGR lokalt.  
 
Förfrågan om ny produkt 
Ledtiden för att få svar om beredningsenheten kan tillhandahålla en ny extemporeprodukt är 
upp till två veckor. Med ny produkt menas något som inte har beställts tidigare. 
Ledtiden för leverans av själva produkten kan variera från två veckor till flera månader 
beroende på hur lättillgängligt ingående läkemedel är. 
Förfrågan sker skriftligen på blankett (Förfrågningsunderlag Extempore), Mallar och blanketter 
- Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se). Underlaget måste kompletteras 
med en beställning innan ingående läkemedel köps in. 
 
Ny eller ändrad regim  
För regimer som ännu inte är godkända i Cytobase ska beredningsenheten få information om:  

• Regimens eller behandlingens namn, och vilken den eventuellt ersätter 
• Ingående preparat inklusive grunddos och eventuell maxdos 
• Kurintervall 
• Administreringssätt och beredningsform/förpackning 

https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/cytobase/
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/cytobase/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/80809825-ea85-4a6f-b553-d3f2bf59cf55/Kontaktuppgifter.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/80809825-ea85-4a6f-b553-d3f2bf59cf55/Kontaktuppgifter.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/14.-mallar-och-blanketter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/14.-mallar-och-blanketter/
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• Infusionsvätska (sort och volym, t.ex. NaCl 500 ml) 
• Önskat aggregat eller annat tillbehör (t.ex. Phaseal injektor) 
• Administreringstid (den tid infusionen planeras att pågå, t.ex. 30 min) 

Hållbarheter och förvaring av beredningar 
Hållbarhetslista publiceras via intranätet alternativt kan tillhandahålls av Sjukvårdsapotek VGR 
lokalt/lokal enhet Beredning läkemedel. 
 
Läkemedel som levereras med ljusskyddande (röd) påse ska även skyddas mot ljus under 
infusion. Den röda påsen ska vara kvar över infusionspåsen under hela infusionstiden.   

Upphandlade läkemedel 
Beredningsenheterna använder i första hand upphandlade läkemedel. Om avsteg ska göras från 
upphandlat sortiment måste beställaren specificera detta på beställningen. 
Om biosimilar beställs med substansnamn används det billigaste upphandlade preparatet.  
Observera att alla biosimilarer inte är utbytbara mot varandra utan det måste framgå på 
beställningen vilket läkemedel som åsyftas om inte det är ordinerat på substans. 

Leverans 
Kontrollera mottaget läkemedel mot beställning, samt om det finns särskild 
förvaringsanvisning, t.ex. kylförvaring. 
 
Leveranstider 
Leverans- och ledtider framgår i avsnitten nedan. Kostnaden för servicen ökar med ökande 
servicenivå, se bilaga 1.  När avvikelser från dessa ledtider uppstår informeras beställande 
enhet. Leverans avser leverans till godsmottagning alternativt klart för hämtning på 
beredningsenhet, i de fall beredning sker lokalt på sjukhuset. Leverans sker därefter till 
vårdenhet. Vissa sjukhus har leverans endast en gång per dag medan andra har två eller fler 
vissa dagar. 
 
Vissa läkemedel måste beställas med extra framförhållning pga. särskilda 
beställningsförfarande (exempelvis Campath, Quarziba, Soliris, läkemedel vid Compassionate 
Use och vissa licenspreparat). Även beredningar som beställs för första gången ska beställas 
med god framförhållning. Kontakta beredningsenheten inför beställning för att stämma av 
leveranstiden. 
 
Nya kompositioner av PN-lösningar kan inte fås med akut leverans utan kan endast levereras 
enligt ledtid ”tidig”.  
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Ledtider för leverans av cytostatika 
Service-
nivå 

Beskrivning Kommentar 

Tidig Beställning minst 2 vardagar före leveransdag. 
Beställning senast kl. 16:30 dag 1 för leverans med 
morgontransport dag 3  

 Exv. beställning måndag ger 
leverans på onsdag 

Normal Beställning senast kl. 13:00 dag 1 för leverans med 
morgontransport dag 2 (kl. 7-12) 
 
Eller: 
 
Beställning senast kl. 16:30 dag 1 för leverans på 
eftermiddagen dag 2 (kl. 12-16:30) 
 

Exv. beställning måndag ger 
leverans på tisdag 
 

Akut Omgående tillverkning och leverans enligt 
överenskommelse med beställande enhet 
 
Beställning efter kl. 13:00 för leverans på förmiddag 
nästkommande arbetsdag  
 

En avgift per beställningstillfälle 
och patient  
Beställningar efter kl. 13 där 
önskad leveranstid kommande 
dag inte är angiven får nivå 
AKUT (dvs levereras med 
morgontransporten)  

Ledtider för leverans av övrig extempore 
Servicenivå Beskrivning 
Tidig Beställning minst 4 vardagar före leverans till beställare (inklusive abonnemang) 

Beställning senast kl.10:00 dag 1 för leverans under dag 5 

Akut Omgående tillverkning och leverans enligt överenskommelse med beställande enhet 
 

 
Leverans i samband med storhelg 
Det kan uppkomma förseningar första vardagen efter storhelg beroende på hur mycket 
beställningar som inkommit. Morgonleveranser till beställande enhet ska ske så snart som 
möjlig dock senast kl. 10:00. För att möjliggöra leverans i tid ska planerad 
administreringstidpunkt anges samt beställningar skickas i så god tid som möjligt.  
 
Kylvaror  
Lådor som innehåller kylvaror är uppmärkta och kylvarorna ska packas upp och placeras i kyl 
direkt vid ankomst till beställande enhet. 
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Retur av tomma lådor 
Tomma lådor ställs av sjukvårdspersonal på utsedd plats där Regionservice hämtar lådorna. 
Lådorna ska staplas i varandra med alla lock staplade separat. 
 
Kyllådor ska returneras intakt (låda och lock ihop) med frigolitinsats och samtliga kylklampar 
i. Lådorna plomberas ej.  

Licensläkemedel 
Licenser hanteras enligt Kapitel: 13 Licensläkemedel i Regional rutin läkemedelshantering 
Västra Götalandsregionen. Meddela beredningsenheten när licensen är inskickad och i god tid 
innan beställning. 
 
Beställning ska ske enligt avsnitt beställning. Information om licensen ska noteras på 
beställningsunderlaget, till exempel måste verksamhetsområde anges vid generell licens.  

Reservrutiner för beställning och leverans 
Berörda beställare informeras när reservrutin ska användas samt när normalrutin åter börjar 
gälla. Informationen kan komma via telefon, e-post eller ”gula rutan” i Cytobase. 
 
Om det inte går att nå Cytobase, se Lathund Cytobase Reservrutin för instruktioner om åtkomst 
till läsdatabas  
 
För övriga problem med driftstörning i Cytobase (exv. problem med uthopp från Melior) se: 
Manuella rutiner vid driftstörning/driftstopp i Cytobase   
 
Reservrutin vid fax ur funktion  

• Kontrollera vad det står på faxkvittot 
• Prova att faxa från en annan fax för att kontrollera om det är den egna faxen som inte 

fungerar. Säkerställ i så fall att det framgår vilken enhet beställningen kommer ifrån då 
använt faxnummer kan tillhöra annan enhet 

• Kontakta lokal beredningsenhet dit beställningen har faxats, i första hand via telefon, i 
andra hand via e-post  

• Felanmäl till VGR IT  
• Vid besked att reservrutin ska användas gäller följande: 

o För beställare som har en beredningsenhet på samma sjukhustomt:  
 Lämna in beställningen på beredningsenheten 

o För beställare utan beredningsenhet på samma sjukhustomt:  
 Avidentifiera beställningen, den ska endast innehålla patientens initialer samt 

födelsedatum 
 Skanna in och skicka beställningen med e-post till den beredningsenhet som 

ska hantera beställningen   
 Ange ”Beställning enligt reservrutin” i ämnesfältet 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-o/cytobase/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/73159add-f0f8-4ef0-ae67-548f4cace36b/Manuella%20rutiner%20verksamhet%20vid%20driftstopp-driftst%c3%b6rning%20i%20Cytobase.pdf?a=false&guest=true
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 Bifoga inskannad beställning som pdf. Flera inskannade beställningar kan 

skickas i samma e-post  
 I Outlook webklient begär leverans- och läskvitto  
 Öppna ett meddelande  

1. Klicka på de tre punkterna för fler alternativ 
2. Välj ”Visa meddelandealternativ” 
3. Klicka i ”Begär ett leveranskvitto” och ”Begär ett läskvitto”  
4. Välj OK 
5. I Outlook skrivbordsklient bocka i respektive ruta i fliken Alternativ i 

Outlook, se figur 1 nedan 

 
Figur 1 Instruktion för att begära leverans- och läskvitto i Outlook 

6. Ring beredningsenhet och komplettera beställningen med fullständigt 
namn och personnummer 

 
Reservrutin telefon ur funktion  
Om beredningssenhetens ordinarie telefon är ur funktion: 

• Kontakta sjukhusets växel och be att bli kopplad till annat telefonnummer hos 
beredningsenheten 

eller 
• Faxa beställande enhets kontaktuppgifter till beredningssenheten och be dem ringa upp 

 
Om beställarens ordinarie telefon är ur funktion 

• Faxa information med eventuellt reservnummer till beredningssenheten 
eller 

• Skicka informationen om eventuellt reservnummer via e-post till den beredningsenhet 
som ska kontaktas.  
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Prioritering vid begränsad beredningskapacitet 
Om beredningssenheten uppmärksammar en störning som innebär risk för att 
beredningskapaciteten inte kommer att vara tillräcklig för att kunna hantera inkommande 
beställningar kommer beställande enheter behöva ta fram en prioriteringsplan för aktuella 
patienter.  
 
Vid avsaknad av prioriteringsplan prioriterar beredningssenheten efter tidpunkt för inkomna 
beställningar.  

Avvikelser 
Avvikelser ska registreras i MedControlPro enligt förvaltningens rutin. OBS att satsnumret 
och/eller ordernummer ska noteras i avvikelsen under ”Lab.remiss / blodkomponent / ärende / 
personnummer”. Om omedelbar åtgärd krävs ring den beredningsenhet som hanterat 
beställningen.  
 
Avvikelserapporten ska innehålla: 

• Typ av avvikelse 
• Datum för händelsen  
• Vårdenhet och ansvarsnummer 
• Satsnummer och/eller ordernummer, var dessa finns att hitta är beskrivet nedan 
• Om beställning skett via Cytobase eller fax 
• Läkemedlets namn och styrka 
• Förpackningsstorlek och antal förpackningar  

 
I samråd med beredningsenheten avgörs åtgärd samt eventuell uppföljning av åtgärden. I 
MedControlPro ska aktuell beredningsenhet anges som orsaksutredning men uppföljning 
sker på enhet som upptäckte avvikelsen enligt sökvägarna: 

• VGR » NU » Ledning och stöd » Ekonomi och informationssystem » Sjukhusapotek 
VGR - NU-sjukvården » Beredningsenhet läkemedel 

• VGR » SkaS » S1 Stöd och service » Läkemedelsfunktionen » Beredningsenhet 
läkemedel 

• VGR » SU » Sjukhusdirektör och stab » Gemensam administration » 
Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet » Läkemedel » Beredningsenhet läkemedel 
Sahlgrenska 

• VGR » SU » Sjukhusdirektör och stab » Gemensam administration » 
Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet » Läkemedel » Beredningsenhet läkemedel 
Östra 

 
Om avvikelsen inte är av allvarlighetsgraden att den ska dokumenteras i MedControlPro, 
exempelvis vid leveransavvikelser som inte påverkar patient, ska istället en skriftlig 
beskrivning mejlas till den enhet som hanterat beställningen med uppgifter enligt ovan. 
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Hitta satsnummer och ordernummer 
Satsnummer för beredningar trycks på etiketterna.  

   
 

Figur 2 Etikett för cytostatika eller lokalt tillverkad övrig extempore med satsnummer markerat 

 
Figur 3 Etikett för övrig extempore tillverkad av APL, exempel 1 
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Figur 4 Etikett för övrig extempore tillverkad av APL, exempel 2 

 

 
Figur 5 Etikett för PN med satsnummer markerat 

Uppföljning 
Uppföljning och statistik finns via respektive förvaltnings intranät. För hjälp kontakta 
beredningsenhet eller Sjukvårdsapotek VGR lokalt.  

Författare 
Anna Nilsson, Jenny Rydell, Johanna van Riemsdijk, Kajsa Johansson, Therese Dahlberg, 
Martin Hedeberg Sara Bäckström, Sjukvårdsapotek VGR 
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Versionshistorik 
Version Giltig från Huvudsakliga förändringar Författare 
13.0 2022-02-01 Helt omarbetad i samband med avslut av avtal med APL och VGRs 

övertag av beredningsenheterna i egen regi. I samband med detta har flera 
stycken bytt namn och omarbetats. Hänvisningar till APL är borttagna 
och även arbetssätt kopplade till det avtalet exv preliminär beställning 
och dosbekräftelse är borttaget.  
Styckena Behörig beställare, Information om lådornas utseende, 
Temperaturavvikelse under transport, Leverans till annan enhet än 
betalande enhet, Reservrutin vid överföringsproblem, Retur av läkemedel, 
Säkerhetsdatablad, Frågor, Priser och Referenser är borttagna. 
Styckena Beställning av övrig extempore samt Beställning som kräver 
delleverans pga. hållbarhet är omformulerade och inkorporerade i den 
generella beskrivningen för beställning. Stycket Leverans omarbetat, 
information om lådornas utseende borttaget. Stycket Leveranstider 
omarbetat med nya servicenivåer, preliminärbeställning krävs ej, 
förtydligande vilka läkemedel som måste beställas med framförhållning. 
Stycket Avvikelser och indragningar är omarbetat och handlar enbart om 
avvikelser. Stycket Licenser omarbetat, licenser söks i KLAS. Stycket 
Kylvaror omarbetat och information om kylmärkningars utseende 
borttagen samt olika hantering beroende på märkning. 

Anna Nilsson, Jenny Rydell, 
Johanna van Riemsdijk, Kajsa 
Johansson, Therese Dahlberg, 
Martin Hedeberg, Sara 
Bäckström 

12.0 2021-05-01 Avsnitt Allmänt om reservrutiner ändrat från att information första hand 
sker via telefon till telefon, mejl eller ”gula rutan” i Cytobase. I avsnitt 
Av- och ombeställning av fastställd beställning är ansvarsfördelningen 
kring kassation av avbeställd beredning tillagd. Avsnitt Indragningar 
uppdaterat med avseende på kommande nytt kapitelnummer för 
Indragningar i Regionala läkemedelshanteringsrutinen   

Anna Nilsson, Jenny Rydell, 
Johanna van Riemsdijk, Kajsa 
Johansson, Therese Dahlberg 
Jonas Holmén, Kosrat Latif, 

11.0 2021-02-01 Redaktionella förändringar. Total Parenteral Nutrition (TPN) ändrat till 
Parenteral Nutrition (PN) 
Förtydligande när patientobundna beställningar kan mejlas. Förtydligande 
att det är APL som söks vid beställning på jourtid. Information kring 
förfyllda sprutor från Apoteket AB tillagd. Förtydligande vad som gäller 
kring preliminärbeställningar samt att det ska ske på samma 
beställningssätt som den fastställda beställningen. Undantag om särskilda 
beställningsblanketter borttaget.  Hållbarhet cytostatika bytt namn till 
Hållbarheter och kompletteras med information om ljusskydd. 
Förtydligande kring biosimilarer samt avsteg från upphandlat sortiment 
ska inte längre meddelas sjukhusapoteket VGR lokalt. Förtydligande 
kring vissa leveranstider för vissa läkemedel samt information om lokala 
avvikelser borttagen. 
Förtydligande gällande vilken information som ska anges vid avvikelser.  
Hänvisning till intranät för uppföljning. Hänvisning till e-
hälsomyndigheten för KLAS. Redaktionella förändringar. Total 
Parenteral Nutrition (TPN) ändrat till Parenteral Nutrition (PN) 
Förtydligande när patientobundna beställningar kan mejlas. Förtydligande 
att det är APL som söks vid beställning på jourtid. Information kring 
förfyllda sprutor från Apoteket AB tillagd. Förtydligande vad som gäller 
kring preliminärbeställningar samt att det ska ske på samma 
beställningssätt som den fastställda beställningen. Undantag om särskilda 
beställningsblanketter borttaget.  Hållbarhet cytostatika bytt namn till 
Hållbarheter och kompletteras med information om ljusskydd. 
Förtydligande kring biosimilarer samt avsteg från upphandlat sortiment 
ska inte längre meddelas sjukhusapoteket VGR lokalt. Förtydligande 
kring vissa leveranstider för vissa läkemedel samt information om lokala 
avvikelser borttagen. Hänvisning till intranät för uppföljning. Hänvisning 
till e-hälsomyndigheten för KLAS 

Kajsa Johansson 

10.0 2020-03-01 Redaktionella förändringar. Faxinställningar sommar/vintertid borttagen. 
Information om olika faxblanketter borttagen. Information om 
biosimilarer uppdaterad, läkemedelsnamn borttagna. Avsnitt Reservrutin 
vid problem vid överföring av elektroniska beställningar har bytt namn 
till Reservrutin vid problem med Cytobase samt instruktioner hur APL 
ska agera är borttagna och det är uppdaterat med avseende på uppdatering 
av Cytobase till version 23.12 release 2019-Q3. Retur av läkemedel, 
central enhet tillagd. Nya avsnitt om temperaturavvikelser under transport 
samt uppföljning. Avsnitt reservrutin uppdaterat med avseende på ny 
funktionalitet i Cytobase. Anpassad till ny mall för instruktioner, bilaga 1, 

Kajsa Johansson 
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versionshistorik inkorporeras i dokumentet och bilaga 2, priser blir bilaga 
1 prissättning extemporeläkemedel 

9.0 2019-02-01 Redaktionella förändringar. Farmaceut på vårdenhet är tillagd 
med ansvar för beställning 
Information om antibiotikasuspensioner är borttagen i hela 
dokumentet. Info om joursfarmaceutkostnader är borttagen, 
står i prisbilagan. Av och ombeställning av fastställd behållning 
är flyttad. Uppföljning av narkotikaklassad extempore är 
borttagen. Info sker i läkemedelshanteringsrutinerna 
Uppföljning av narkotikaklassad extempore borttagen. 
Beskrivs i läkemdelshanteringsrutiner 
Information om utbyte vid biosimilarer tillagt. Ledtider för 
leverans av övrig extempore och cyt är förtydligat 
Vid reservrutin är det förtydligat att även APLs kundservice ska 
kontaktas vid beställningar som gått dit samt hur fax av 
administreringsschema utskrivet från Cytobase ska hanteras 

Kajsa Johansson, Johanna van 
Riemsdijk, Martin Hedeberg, 
Malahat Pirjani   

8.0 2018-06-01 Redaktionella ändringar. APL tillagd som målgrupp. Information om 
Cytobase tillagd i aktuella avsnitt med ansvarsfördelning mellan APL och 
beställande enheter. Nya avsnitt Allmänt om beställning i Cytobase och 
Reservrutin vid problem vid överföring av elektroniska beställningar. 
Avsnitt Beställning av ny produkt har bytt namn till Förfrågan ny produkt 
samt texten uppdaterat map blankett. Avsnitt Beställning uppdaterat med 
info om undantag för leverans. Reklamationer är borttagen från Rubriken 
till avsnitt Avvikelser, indragningar och reklamationer. Indragningar 
hänvisar till regionala läkemedelshanteringsrutinerna.  
 

Kajsa Johansson, Johanna van 
Riemsdijk, Martin Hedeberg, 
Malahat Pirjani 

7.0 2018-01-01 Redaktionella ändringar.  
Kap 6. Förfrågningar om nya kundnummer ska gå via Sjukhusapoteket 
VGR lokalt. Kap 6.3 förtydligande om patientbunden beställning. Kap 
6.4 Formell beställning ändrat till skriftlig förfrågan på fastställd blankett 
vid förfrågningar om nya produkter. Kap 6.9 Vid dosändring ska 
preliminära dosen strykas på beställningsunderlaget. Kap 6.9.1 Ny rubrik. 
Kap 8.2.1 och 8.2.2 har bytt ordning. Kap 10.2 Förtydligande om vilken 
APL-enhet som ska kontaktas Kap 10.3 Alingsås tillverkning flyttad till 
Sahlgrenska. Kap 12.1 Förtydliganden om hantering av avvikelser som 
upptäcks av beställare, hänvisning till MedControl PROs rutin för 
avvikelser mot extern part. Förtydligande att personuppgifter måste 
maskeras vid mejlkonversationer om avvikelser. Sjukhusapoteket VGR 
lokalt borttagen som orsaksutredare utan ska kontaktas för stöd. 
Hantering av avvikelser som inte rapporteras i MedControl PRO tillagd. 
Kap 14 omskrivet pga uppdatering av APL.se 

Kajsa Johansson 

6.0 2017-05-01 Förtydligande om hantering av ändring av cytostatikabeställning. 
Information om Cytobase tillagd. Förtydligande om abonnemang och 
beställningar med delleveranser pga. hållbarhetsskäl. Förtydligande om 
när det är nödvändigt att ringa APL vid beställning av övrig extempore. 
Förtydliganden om upphandlade läkemedel. Text om att APL noterar 
ändringar på beställningar efter kontakt med beställare och kopia skickas 
med följesedeln är borttagen då APL inte gör detta utan ber beställare 
notera informationen i patientens journal direkt vid kontakt.  
Uppdaterade kylmarkeringslappar samt information om kylvaror. 
Returnerade kyllådor behöver inte längre plomberas och 
återsändningslappen har uppdaterats. Information om beställning av ny 
produkt tillagd. Redaktionella ändringar. 

Kajsa Johansson 

5.0 2016-12-01 Omarbetad rutin omdöpt till handbok. Förändring vid undantag från 
upphandlade läkemedel. Öppettider och information om 
beredningsenheter länkas till APLs hemsida. Tillagd information om 
förfyllda antibiotikasprutor samt hållbarhetslista för cytostatika. 
Information om kyltransport och lådor och retur av lådor tillagd. Utökat 
informationen om licenser, kylvaror, avvikelser och reklamationer samt 
reservrutin. Tillagd information om ordernummer och satsnummer. 
Förtydligande om personuppgifter på beställningsunderlag. Benämningen 
bakjoursfarmaceut är ny. Förtydligande om beställning i samband med 
storhelg. Anpassning av termer till Nationella regimbibliotekets 
termbank. Allmänna förtydliganden och redaktionella förändringar 

Kajsa Johansson 

4.0 2015-02-01 Beskrivning hur APL agerar då patientuppgifter saknas. Förtydligande 
om vilken information dosbekräftelse ska innehålla, beställning av flera 
sprutor samtidigt samt behörig beställare. Prisbilagan uppdaterad. 

Förvaltningsgruppen 
Sjukhusapoteket VGR och 
APL 
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Ändring av tid då beställning av cytostatika vid servicenivå 1 ska vara 
APL tillhanda. Redaktionella förändringar. 

3.0 2014-05-01 Förtydligat nödvändiga regimuppgifter. Lagt till att lokala 
tillverkningsenheter kan ha andra öppettider sommartid. Ändrade 
öppettider för Kundservice. Tagit bort preliminär beställning av övrig 
extempore. Nytt avsnitt om upphandlade läkemedel. Prisbilagan 
uppdaterad.  
 

Jonas Holmén, gruppchef APL 

2.0 2013-04-01 Redaktionella ändringar; rubrikerna ”definitioner”, ”målgrupp”, ”ansvar”, 
”referenser”, ”författare” samt bilaga 1 är nya.  Prisbilagan är uppdaterad. 
 

Fredrik Vondracek, 
Kvalitetsansvarig apotekare, 
Sjukhusapoteket VGR 

1.0 2012-03-01 Nytt dokument Projektgrupp införande 
tillverkning 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Prissättning extemporeläkemedel   



Prissättning 2022, extemporeberedningar 

Totalkostnad beredning på lokala beredningsenheter:
Läkemedelspris + Förpackningspris + Tjänsteersättning (A) + Servicenivåersättning (B )

A. Tjänsteersättning per tillverkad förpackningsenhet av sterila extemporeberedningar

Läkemedelsform steril extempore Pris/beredning (kr) 2022

Cytostatika i spruta 234

Cytostatika för infusion (inkl koppling en med neutral baslösning primad universell kopplingssvans”, typ Codan Connect Set) 397

Cytostatika i engångspump (t ex Intermate, Homepump, Infusor) 501
Cytostatika i kassett 
Cytostatika i ögondroppsflaska
Parenteral Nutrition (PN) 706
Övrigt steril infusionsvätska 358
Övrig steril beredning i kassett 466
Övrig steril beredning i engångspump (t ex Intermate, Homepump, Infusor) 699
Övrig steril beredning i injektionsspruta 172

B. Servicenivåersättning 

Servicenivå Pris/beredning (kr) 2022

Tidig 30
Normal 46
Akut 400

· Jourutryckning: Jourutryckning lördag, söndag, helgdag 10-14, pris  kr/halvtimme 887
· Avbeställd beredning: Om beredningen är fastställd  debitering enligt nedan:
o Påbörjad beredning: Pris enligt normal taxa
o Ej påbörjad beredning: Administrativ avgift, pris  kr 277
· Storhelgstillägg: Merkostnaden för eventuella tillverkningstjänster under storhelger är 50%
Produkter som inte är definierade i prislistan ovan eller bereds av extern leverantör debiteras enligt nationella extemporetaxan där 
kostnader för ingående läkemedel, tjänst och servicenivå bakas samman i ett 
läkemedelspris, eventuell akutkostnad, leveranskostnad samt analyskostnader kan tillkomma enligt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig 
subvention
https://www.tlv.se/apotek/extemporelakemedel---prissattning.html
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