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Ögondroppar till inneliggande patienter 

Som kliniska farmacevter i slutenvården har vi noterat 
att patienter ibland inte får sina ögondroppar för till 
exempel glaukom under vårdtiden. Det finns många 
sorters droppar, och det kan vara svårt för alla 
avdelningar att lagerhålla hela sortimentet. Ibland 
har patienten med sig sina droppar och ibland ser 
anhöriga till att dropparna levereras till avdelningen, 
men särskilt under pandemin med besöksförbud har 
detta varit svårt. Långa geografiska avstånd är också 
en försvårande faktor.  
 
Om patienten har med sig sina egna ögondroppar kan 
de användas under förutsättning att patienten gett 
sitt medgivande till detta. Dessa läkemedel förvaras 
lämpligen inlåsta i personbundet skåp eller sängbord 
såvida det inte är kylvara.  
För de situationer där ordinerade droppar inte finns 
på avdelningen och patienten inte har dem med sig, 
har nu Läkemedelscentrum i samarbete med 
Ögonkliniken tagit fram en utbyteslista. Om 
avdelningen (alternativt en utsedd avdelning på 
kliniken) lagerhåller fem olika glaukomögondroppar 
enligt listan, möjliggör det byte till i princip samtliga 
befintliga behandlingsregimer under vårdtiden. På 
listan finns också förslag på lämplig 
antiinflammatorisk ögondroppe samt tårsubstitut att 
lagerhålla. Naturligtvis är det upp till varje klinik och 
avdelning att bedöma vilket behov man har av 
lagerhållning. Observera att en lokal rutin måste 
upprättas på kliniken innan utbyte kan börja göras. 
Det är också viktigt att inte glömma bort att föra in 
ögondroppar som ordinationer i tempkurvan vid 
inskrivning i slutenvården.  
 

 
Patientfall  
- Patient med lång vårdtid (ca en månad) för 
försämrad hjärtsvikt med flytt mellan olika 
avdelningar. Patienten är ordinerad Latanoprost för 
glaukom bilateralt men den kliniska farmacevten 
upptäcker att patienten inte har fått denna under 
hela vårdtiden. Som kommentar till att det inte har 
givits står det att patienten inte har med sig sina 
droppar.  
 
- Patient som är amnionhinnetransplanterad och står 
på både Dexafree (dexametason) och Oftaquix 
(levofloxacin) läggs in på medicinavdelning. Den 
kliniska farmacevten upptäcker att dessa inte är 
införda som ordination i tempkuvan vid inskrivning 
och därmed inte är givna.  
 

 
Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, 

Läkemedelscentrum  
 

 
På nästa sida finns utbyteslistan i sin helhet. Denna 
kommer att bli till en instruktion i Region 
Västerbottens ledningssystem i SharePoint (LITA). 
Ni hittar dokumentet tills vidare på Linda under 
Läkemedelshantering under rubriken instruktioner: 
Läkemedelshantering (vll.se) 
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http://linda.vll.se/vard/lakemedel/lakemedelshantering
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