
 

Måste tabletterna sväljas hela och vilka kan krossas och ges i sond? 

- Nytt kunskapsstöd i ny app! 

 

Skånes Universitetssjukhus, SUS, öppnade vid årsskiftet sin ”krossningsdatabas” för övriga 

landsting och kommuner i samband med att Region Skåne släppte mobilappen Stöd vid 

läkemedelshantering. Ett vardagsproblem för många läkare och sjuksköterskor vid ordination 

och läkemedelsadministrering kan nu minska. 

Under flera år gav Apoteket AB ut den bland läkare och sjuksköterskor så populära broschyren 

”Sväljes hela”, som innehöll en lång lista på flera läkemedel som inte var lämpliga att inta på annat 

sätt än att just svälja dem hela. – Den sista uppdatering gjordes 2012 och sedan dess har det i många 

fall varit svårt för vårdpersonal att veta hur patienter med dysfagi eller enteral sond bör administreras 

sina tabletter och kapslar med ett säkert upptag, berättar Jennie Tennlo, sjuksköterska och ansvarig för 

läkemedelssäkerhetsfrågor vid SUS. 

Eva Rickhag, som är ansvarig apotekare och den som har lett arbetet med uppbyggandet av databasen, 

berättar att det var i ett projekt där hon arbetade på intensivvårdsavdelningen i Malmö som idén 

föddes. – Att det saknades en uppdaterad och kvalitetssäkrad sammanställning kände jag så klart till 

men att det skapade så omfattande problem på en intensivvårdsavdelning var nytt för mig. Tack vare 

Region Skånes satsning på eHälsa kunde vi därför ganska omgående påbörja ett arbete med en databas 

där läkarna och iva-sjuksköterskorna lätt kunde finna råd om hantering eller alternativa preparat i de 

fall uppgifter om ”krossning och sondadministrering” inte fanns, vare sig i FASS eller i andra 

dokument.  

Genom kontakt med tillverkare och andra universitetssjukhus i och utanför Sverige, 

litteratursökningar, samt farmaceutiska tester och bedömningar byggdes databasen upp och började 

användas på fler och fler avdelningar i regionen. Sedan årsskiftet kan den nås av alla som laddar ner 

appen. 

 

Fler funktioner i appen 

De flesta andra funktionerna i appen, som tex spädningsscheman för intravenösa antibiotika och 

utbyteslistor är ganska specifika för Region Skåne och vissa funktioner kräver till och med inloggning. 

– Vi har dock en del planer på att utveckla nya smarta stöd för vår personal, som givetvis våra kollegor 

i kommuner och andra landsting kommer kunna ta del av, avslutar Jennie Tennlo.  

 

Frågor:  

Eva Rickhag, Apotekare, Skånes Universitetssjukhus, 040-33 15 41 

Jennie Tennlo, Läkemedelsansvarig sjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus, 040-33 63 29 

Oskar Brändmark, Chef Enhet läkemedel, Skånes Universitetssjukhus, 040-33 15 16 
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Appen kan laddas ner från Apple App Store eller Google 

Play.  

Sök på ”Stöd vid läkemedelshantering” eller använd QR-

koden nedan 

 


