Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – september 2018
Nya sökmöjligheter för medicinska riktlinjer
Nu finns en lokal sökfunktion på sidan
”Medicinska riktlinjer” på
vårdgivarwebben. Den söker enbart efter
medicinska riktlinjer och rutiner.
Vår förhoppning är att detta ska göra det
enklare att hitta dessa dokument.
Medicinska riktlinjer, Vårdgivarwebben

Medicinsk redaktör
Sedan några veckor är Gunilla Östgaard på plats som medicinsk redaktör. Detta är ett samarbete mellan
medicinska kommittén och allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK) och hon har sin arbetsplats i AMK:s
lokaler på Sigfridsområdet i Växjö. Hon är även fortsatt studierektor för ST-läkarna i allmänmedicin.
I uppdraget som medicinsk redaktör kommer hon att arbeta med införandet av det nationella kliniska
kunskapsstödet samt med att strukturera regionens medicinska riktlinjer tillsammans med medicinska
kommittén och berörda verksamheter.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Från och med början av september har nationellt kliniskt kunskapsstöd lämnat betaversionen och öppnat
webbadressen http://nationelltklinisktkunskapsstod.se.
Här publiceras under hösten alltfler avsnitt som genomgått granskning och blir nationella
rekommendationer. Uppbyggnaden av nationellt kliniskt kunskapsstöd är en del i det nationella, regionala
och lokala arbetet med kunskapsstyrning (läs mer om detta i nyhetsbrevet från augusti).

Ny medicinsk riktlinje om handläggning av status epilepticus
En ny regiongemensam riktlinje för
handläggning av status epilepticus finns nu
publicerad på Vårdgivarwebben.
För att underlätta vid ordination och
iordningställande/administrering finns
ordinationsmallar för de läkemedel som kan
vara aktuella i behandling t.ex. Ergenyl,
Levetiracetam (Keppra) och Pro-Epanutin.

Handläggning av status epilepticus
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Nya riktlinjer: Behandlingsstrategi - begränsning av livsuppehållande åtgärd
Behandlingsstrategi innebär att besluta om vilka medicinska åtgärder som är aktuella för en viss patient men
kan också inkludera begränsningar av åtgärder. Begränsning av livsuppehållande behandling kan ske genom
att avstå från att påbörja livsuppehållande behandling och/eller genom att avbryta pågående livsuppehållande
behandling. Livsuppehållande behandling definieras av Socialstyrelsen som "behandling som ges vid
livshotande tillstånd för att upprätthålla en patients liv”.
Behandlingen behöver inte vara aktuell för ögonblicket utan kan t.ex. vara mer av karaktären att dialys inte
ska påbörjas vid ytterligare försämrad njurfunktion eller att hjärtlungräddning inte ska inledas vid hjärtstopp.
De två huvudskälen till begränsningar är patientens beslut (autonomi) respektive att den medicinska
bedömningen är att behandlingsåtgärden inte är för patientens bästa (att göra gott och inte skada)
Enligt Socialstyrelsen ska en legitimerad läkare fatta och enligt Region Kronobergs riktlinjer även dokumentera beslutet. Man ska samråda med ytterligare en legitimerad person. Beslutet ska dokumenteras i
Cambio Cosmic i mallen Behandlingsstrategi och beslutet ska informeras till patient och närstående. Det kan
t.ex. göras i samband med brytpunktssamtal.
Riktlinjen i sin helhet
Övrig relevant information på Vårdgivarwebben
Information kommer att ges klinikvis på läkarmöten under hösten.
Vid frågor kontakta Pär Lindgren, regionansvarig chefläkare.

Ezetrol (ezetimib) utgår ur förmånen 1 oktober
Originalläkemedlet Ezetrol lämnar läkemedelsförmånen på företagets begäran den 1 oktober.
Generika i motsvarande styrka och förpackningsstorlekar finns kvar inom förmånerna.
För recept på Ezetrol 10 mg som är utfärdade innan 1 oktober 2018 kan apoteket expediera ett
utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, men för recept som utfärdas efter 1 oktober 2018
måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom
förmånerna ska kunna ske. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Ordinationsmallarna i Cosmic är uppdaterade och hänvisar till generiskt ezetimib.

Leveransproblem för läkemedel mot springmask
 Vanquin (pyrvin) receptfria tabletter. Behandling mot springmask.

Brist på Vanquin på apoteken väntas pågå åtminstone till slutet av oktober 2018. Alternativ
behandling är det receptbelagda Vermox (mebendazol). Det finns som både tablett och mixtur, och
ingår i förmånen. Recept kan skrivas av distriktssköterska med förskrivningsrätt. Läs vidare om
leveransproblem för Vermox nedan.



Vermox (mebendazol) tabletter, mixtur. Receptbelagd behandling mot springmask m.m.
Som en följd av att Vanquin är restnoterat har efterfrågan på Vermox (mebendazol) ökat kraftigt och
företaget hinner inte med att leverera i tid till apoteken. Detta innebär att även Vermox periodvis är
restnoterat på apoteken. Det finns inget annat godkänt läkemedel med denna indikation och om
patienten inte kan avvakta behandling är det möjligt med licensförskrivning av mebendazol-preparat
godkända i annat land.
Tänkbara licensalternativ:
- Vermox 20 mg/ml oral suspension, 30 ml, MAH: Janssen-Cilag A/S (Storbritannien, Danmark)
- Vermox 100 mg tablett, 6 st, MAH: Janssen-Cilag A/S (Schweiz, Danmark)
Vid frågor, kontakta Läkemedelsenheten (lakemedelsenheten@kronoberg.se, tel 0470-58 79 90) eller
närmsta apotek.
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Säker läkemedelshantering – ny utbildning för läkare och sjuksköterskor
Utbildningen belyser olika risker vid läkemedelshantering och målet är att därmed öka medvetenheten kring
de faktorer och orsaker som bidrar till misstag vid läkemedelshantering. Syftet med utbildningen är att öka
patientsäkerheten och minska antalet fel i samband med läkemedelshantering.
Detta är en del av regionens patientsäkerhetsarbete.
I utbildningen ingår
 Vad är säker läkemedelshantering
 Risker som kan förebyggas
 Kommunikation
 Cosmic
 Gruppdiskussioner utifrån patientfall
Målgrupp är nyanställda läkare och sjuksköterskor under AT-tjänstgöring respektive introduktionsutbildning.
Utbildningen, som är ca 3 timmar lång, kommer att genomföras återkommande med start under hösten
(3 tillfällen). Kursregistrering görs via PA-portalen.

Kommande utbildningar – se även Vårdgivarwebben/Läkemedel/Utbildningar
Gott och blandat för sjuksköterskor om huvudvärk, hematologi och hud

Onsdagen den 17 oktober 2018, Växjö (samma program för- och eftermiddag)
Läs mer i inbjudan. Anmälan senast den 5 oktober via länk
Målgrupp: sjuksköterskor inom Region Kronoberg och Vårdval Kronoberg samt i länets kommuner
Infektioner i urinvägar samt hud och mjukdelar – nya behandlingsriktlinjer

Torsdagen den 15 november 2018, Kök 11, Växjö (samma program för- och eftermiddag)
Läs mer i inbjudan. Anmälan senast den 6 november via länk
Onsdagen den 16 januari 2019, Hotell Terraza, Ljungby (endast eftermiddag)
Läs mer i inbjudan. Anmälan senast den 7 januari via länk
Målgrupp: Förskrivande läkare, sjuksköterskor med specialintresse inom Region Kronoberg och Vårdval Kronoberg
samt länets kommuner
Säker läkemedelshantering (se mer info ovan)

11 oktober, 8 november, 12 december 2018, KTC på CLV, Växjö, fler datum kommer till våren
Anmälan via PA-portalen – kursanmälan
Målgrupp: Nyanställda läkare och sjuksköterskor under AT-tjänstgöring respektive introduktionsutbildning
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