
Ändringar i GBA 2017
Allmänt om generella behandlingsanvisningar 
Inga ändringar 

Beställning och hantering av läkemedel  
Inga ändringar 

Läkemedel som kan ges i akuta situationer till vuxna enligt generella direktiv 
Inga ändringar 

Läkemedel som kan ges efter individuell bedömning av sjuksköterska vid enkla 
åkommor till vuxna enligt generella direktiv
Heminevrin och Zopiklon: observandumtext där ”kontinuerlig tillsyn” har ändrats till ”om det 
finns möjlighet till uppföljning av given dos”.  

Läkemedel som SKA finnas som basförråd
- Inga förändringar

Läkemedel som KAN finnas som basförråd 
- Ketogan Novum inj.vätska tas bort för att ersättas av OxyNorm inj. vätska.
- Ketogan supp tas bort 
- Morfin-Skopolamin inj. vätska läggs till som alternativ till Robinul inj. vätska efter 

synpunkter från sjuksköterskor om dålig upplevd effekt av Robinul i vissa palliativa 
situationer.

- OxyNorm inj vätska läggs till för att ersätta Ketogan Novum inj. vätska.



Synpunkter på GBA 2016 (våra synpunkter kursiverade) 
De var överlag väldigt nöjda med utforminingen av GBA och tabellerna över de akuta 
situationerna.

- Fråga angåenden telefonnummer och mejladress till apoteket på beställningsunderlaget. 
Mejladressen som står på beställningsunderlaget är felaktig. Detta ändras till 2017.

– Önskemål om att Morfin-Skopolamin ska komma in på listan igen då de tycker att Robinul, 
Morfin och Furix inte fungerar så bra de sista timmarna i livet. Morfin-Skopolamin inj. vätska 
läggs till på KAN-listan som alternativ till Robinul inj. vätska.

– Önskemål om Oxykodon på GBA-listan då detta är något som patienter ofta kommer hem 
från sjukhuset med. Från palliativa gruppen kommer även att Ketogan inte ska användas över 
huvudtaget och att det är oxykodon som rekommenderas när morfin inte är lämpligt. Ketogan 
inj och supp byts till oxykodon inj (OxyNorm) på KAN-listan.

- Önskvärt med mer information till öppenvårdspsykiatrin angående GBA och de läkemedel 
som finns där. SKA och KAN-listan ur GBA kommer 2017 att läggas in i terapi-
rekommendationsboken. Detta gör den mer tillgänglig för länets läkare samt så kan 
informations-läkarna och -apotekarna "pusha" det.

- Placering av GBA-listan på vll.se. Den ligger nu under fliken ”för kommunen”. Förskrivare 
som vill hitta listan letar nog i första hand inte efter den där. Vi ser över detta och lägger även 
in den på ett mer "logiskt" ställe.

- Önskemål om påminnelse till läkare att muntliga ordinationer tex. i livets slutskede även 
måste föras in i journalen på något sätt. Något viktigt att skicka med informations-läkarna och 
-apotekarna när de träffar läkarna i primärvården. Även försöka få komma på 
distriktsläkarmöte för att prata om GBA och detta.

– Diskussion angående skrivelsen på Zopiklon och Heminevrin om kontinuerlig tillsyn (detta 
betyder enligt MAS ständig tillsyn). Skrivningen ska signalera att dessa inte ska ges till 
patienter där man inte kan ha någon typ av tillsyn om de skulle ramla eller bli påverkade av 
läkemedlen. Kontinuerlig tillsyn ändras till endast om det finns möjlighet till uppföljning av given 
dos.

– Vanligt med vissa preparat som patienter kommer hem med från sjukhuset men som inte 
finns. Alvedon 665mg, Oxykodon, Circadin. Ketogan byts ut mot oxykodon (OxyNorm). 
Alvedon 665mg och Circadin anses inte vara läkemedel som behöver användas så akut att det 
inte kan vänta till dess att det kan hämtas ut på recept till patient alternativt kunna använda 
annan formulering (av Alvedon). Effekten av Circadin kommer dessutom inte momentant och 
är därför inte lämpligt att ha i GBA-förrådet. Dessa läggs inte till i GBA.
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