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Förberedelser på reumamottagningen
1. Läkaren ger en första information om behandling i samband med
läkarbesök.
2. Ta Quantiferon-test om ej tidigare taget.
3. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen
formell remiss utan ett messenger till Medicinska dagsjukvården Växjö,
Brevlåda. Sekreteraren skriver i journalen ”messenger till dagvården”.
Förberedelser på dagvården inför Mabtherabehandling
1. Sjuksköterska tar kontakt med patienten, bokar tid för första
Mabtherabehandlingen. Informerar om hur lång tid behandlingen tar och
om provtagning. Skickar kallelse och gör notering i konsultläkarens tidbok,
morgontid. (Skicka med alla provtagnings underlag i brevet, så att patienten
kan ta med dessa till vårdcentralen.)
2. Prover tagna 7 dagar före behandling skall inkludera blodstatus, elstatus,
diff, ALAT, CRP, SR, S-akutfasprotein, urinsticka, (läggs in som lokal
analys), (B)Lkc-B-lymfocyter (patologremiss, Mabthera-behandling) samt
screening för blodsmitta. Kontrollera även att Quantiferon är taget. OBS!
Quantiferon-test och screening för blodsmitta ska endast tas inför första
behandlingen.
3. Proverna omriktas till den läkare som skall komma till dagvården för att
träffa patienten. Om provsvaren inte är godkända för behandling kontaktas
dagvården av läkaren.
4. Om CRP är högt tar sjuksköterska kontakt med patienten för att förhöra sig
om allmäntillstånd och eventuella infektionstecken. Därefter kontaktar
sjuksköterska konsultläkaren.
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Behandlingsdag 1
1. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
2. Mät blodtryck, puls, temp, längd och vikt.
3. Läkaren träffar patienten på dagvården och ordinerar Mabthera i cytodos.
4. 1 timme före behandling ges tabl Alvedon 1 g och 125 mg inf Solu-Medrol.
Solu-Medrol ges på 30 minuter. 30 minuter innan behandlingsstart
ges inj Tavegyl 2 mg.
5. Akutbricka för Mabtherainfusion skall finnas inne hos patienten.
6. Starta infusion NaCl 9 mg/ml 500 ml (spoldropp).
7. Starta Mabthera infusion med dropptakt enligt arbetsblad/övervakning vid
Mabtherainfusion. Infusionen ska ges på cirka 5 timmar.
8. Övervaka patienten och kontrollera blodtryck och puls enligt
arbetsblad/övervakning vid Mabtherainfusion.
9. Patienten stannar kvar för observation någon timme enligt läkarordination.
10. Boka patienten för behandling dag 15 och notera detta i läkarens tidbok.
Provtagning: blodstatus, elstatus, diff, ALAT, CRP, SR och urinsticka, (läggs
in som lokal analys).
Behandlingsdag 15
1. Kontrollera provsvar inför behandlingen
2. Mät blodtryck, puls, temp och sätt perifer venkateter.
3. Läkare träffar patienten på dagvården och ordinerar Mabthera. Planerad
uppföljning skall dikteras av läkaren.
4. Premedicinering samt infusion Mabthera ges som behandlingsdag 1.
5. Fortsatt uppföljning reumatologmottagningen PAL. Bokningsunderlag
reumatologmottagningen 4 månader märkt Mabtherapatient i information.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.
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