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Uppdaterade instruktioner pga. restnoterade läkemedel 
Betapred injektion restnoterades i mitten av februari och beräknas preliminärt åter i början av 

april. Det kan därför bli aktuellt att i stället använda läkemedel innehållande dexametason 

(Dexacur injektion). ePed-instruktionen för dexametason inj 4 mg/mL har därför 

kompletterats med motsvarande indikationer som för betametason. 

ePed i Melior 
För att en ePed-instruktion ska synas i Melior krävs det att det görs en koppling av 

instruktionen till berörda läkemedel. Arbetet med att koppla ihop läkemedel med instruktioner 

sker kontinuerligt allt eftersom läkemedel tillkommer eller avregistreras. Upptäcker ni att 

något läkemedel saknar koppling till ePed-instruktion eller att det är något fel i en lokal vara 

kontakta ePed-redaktionen.  

Om ordinationsmallar är kopplade till ett läkemedel med ePed-instruktion och detta läkemedel 

avregistrerats behöver ordinationsmallen göras om.  

Nya instruktioner  
Nya instruktioner godkänns kontinuerligt. Här är ett urval på några. Hela listan, se ePed.se. 

Efter en lång väntan finns nu äntligen instruktioner för parenteral nutrition; Numeta (3 st), 

Olimel (2 st), SmofKabiven och SmofKabiven Perifer. Tänk på att bocka ur rutan ”ePed <18 

år” för att få fram tillsatserna (vitaminer och spårämnen). 

I januari godkändes instruktioner för folsyra orala droppar 10 mg/mL samt för läkemedel mot 

cystisk fibros (Kaftrio, Kalydeco, Orkambi och Symkevi). 

Flukloxacillin-instruktionen är godkänd sedan tidigare men vi vill uppmärksamma er på att 

dosen vid hud- och mjukdelsinfektioner till barn 1 mån - 18 år har ändrats från 17 mg/kg x 3 

→ 25 mg/kg x 3. Observera att denna dos är högre än barndosen i Fass. 

ePed-redaktionen söker barnläkare 
Är du barnläkare med intresse för läkemedel och vill utveckla säker läkemedelshantering för 

barn i Västra Götalandsregionen? En av våra läkare i ePed-redaktionen går i pension och vi 

söker därför efter en ersättare (tjänstgöringsgrad ca 25%). Kontakta oss så berättar vi mer! 

Frågor och önskemål om ePed-instruktioner 
Välkommen att kontakta oss vid ePed-relaterade frågor eller önskemål om nya instruktioner. 

 

Vårhälsningar! 
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