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inte har med sig egna 

1 Bakgrund och syfte 

För att förenkla lagerhållningen av ögondroppar kan sjuksköterskor under 

vårdtiden byta ögondroppar enligt nedanstående lista. Byte får endast ske 

om rutin för detta finns i klinikens lokala instruktion för ordination och 

hantering av läkemedel som fastställts av verksamhetschef eller 

motsvarande. 

OBS! För patienter som är ordinerade ögondroppar i endospipetter på 

grund av överkänslighet mot konserveringsmedel bör utbyte till preparat i 

flaska inte ske. 

Olika koncentrationer förekommer, men byte går bra under kort 

sjukhusvistelse enligt ögonläkare. 

2 Förändringar jämfört med tidigare version 

2023-05-15 

Avsnitt 3 

Tabell 1 

 

Ny layout. 

Rubrikerna allergisk konjunktivit och infektion är tillagda. 

Namngivna preparat som kan ersättas under tårsubstitut är ersatta 
med ”Samtliga tårsubstitut”. 
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3 Utbyttes lista av ögondroppar till inneliggande 

patienter under vårdtiden 

 Byte får endast ske om rutin för detta finns i klinikens lokala instruktion för 

ordination och hantering av läkemedel som fastställts av verksamhetschef 

eller motsvarande. 

Tabell 1: Utbyttes lista av ögondroppar till inneliggande patienter under 

vårdtiden angivet i ersättningspreparat/rekommendation och normaldosering 

till befintlig ordination. 

Befintlig ordination Ersätts med Normal dosering 

Allergisk konjunktivit 

Ögonläkemedel mot allergisk 
konjunktivit 

Dessa ögondroppar kan oftast 
pausas under vårdtiden 

 

Glaukom samt miotika 

Alphagan, Brymont, Glaudin, 
Iopidine 

Brimonidin (flaska) 1x2 

Azopt, Brinzolamid Trusopt (endospipetter) 1x2 

Optimol, Betoptic, Betoptic S Timosan (endospipetter) 1x1  

Bondulc, Bimatoprost, Izba, 
Latanoprost, Lumigan, Taflotan, 
Travatan, Travoprost, Xalatan 

Monoprost (endospipetter) 1x1  

Kombinationspreparat  

(Obs! Kombinationspreparat är inte utbytbara sinsemellan!) 

Azarga, Cosopt, 
Dorzolamid/Timolol, Duokopt 

Trusopt (endospipetter) +  

Timosan (endospipetter) 

1x2 

1x1  

DuoTrav, Fixopost, Ganfort, 
Latacomp, Latiotim, Taptiqom, 
Travoprost/Timolol, Xalcom, 
Xatabloc  

Monoprost (endospipetter) +  

Timosan (endospipetter) 

1x1  

1x1  

Combigan Brimonidin (flaska) +  

Timosan (endospipetter) 

1x2 

1x1  

Fotil Pilokarpin 2% (endos) +  

Timosan (endospipetter) 

1x2-3 

1x1  

Fotil forte Pilokarpin 4% (endos) +  

Timosan (endospipetter) 

1x2-3 

1x1  

Simbrinza Brimonidin (flaska) +  

Trusopt (endospipetter) 

1x2 

Infektion 

Kloramfenikol ögondroppar Kloramfenikol ögonsalva i tub Enligt ordination 
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Befintlig ordination Ersätts med Normal dosering 

Inflammation 

Isopto-Maxidex, Opnol, Baxil Dexafree (endospipetter) Enligt ordination 

Tårsubstitut 

Lätta till medelsvåra besvär 

Samtliga tårsubstitut kan ersättas Artelac (endospipetter) Enligt ordination 

Svåra besvär (eller om man inte vill 
droppa så ofta) 

Samtliga tårsubstitut kan ersättas Viscotears (endospipetter) Enligt ordination 

4 Administration 

4.1 Tips till dig som hjälper patienter att applicera 

ögondroppar 

• Skaka behållaren innan användning. 

• Om patienten har flera sorters ögondroppar, vänta 10 minuter mellan 

varje sort. 

• Om patienten har flera sorters ögondroppar, ge högviskösa ögondroppar 

sist (till exempel Viscotears). 

4.2 I Meliors utdelningslista 

Sjuksköterskan skriver i utdelningskommentaren vilket/vilka läkemedel som 

är givna. 

5 Författare 

Tabellen är tagen från Region Jönköping och Region Stockholm, granskad 

av LPO Ögonsjukdomar, Region Skåne.  
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6 Referenser och bilagor 

Region Jönköpings rekommendation gällande ögondroppar till inneliggande 

patienter: https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/evolution/pdf/551c15c7-

f85a-4bb1-afcb-145e1ae818e7  

Region Stockholms rekommendation gällande ögondroppar till inneliggande 

patienter: 

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/ogonsjukdomar/ogo

nsjukdomar/ogonlakemedelislutenvardpaakutsjukhuseniregionstockholm.5.

65acafe5182e9bf8eae374a7.html  

https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/evolution/pdf/551c15c7-f85a-4bb1-afcb-145e1ae818e7
https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/evolution/pdf/551c15c7-f85a-4bb1-afcb-145e1ae818e7
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/ogonsjukdomar/ogonsjukdomar/ogonlakemedelislutenvardpaakutsjukhuseniregionstockholm.5.65acafe5182e9bf8eae374a7.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/ogonsjukdomar/ogonsjukdomar/ogonlakemedelislutenvardpaakutsjukhuseniregionstockholm.5.65acafe5182e9bf8eae374a7.html
https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/ogonsjukdomar/ogonsjukdomar/ogonlakemedelislutenvardpaakutsjukhuseniregionstockholm.5.65acafe5182e9bf8eae374a7.html
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