Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – maj 2019
Antibiotikaprofylax tandvård – uppdaterad riktlinje
Nu finns det en nyuppdaterad lokal riktlinje för
antibiotikaprofylax inom tandvården. Man hittar den via
antibiotikaguiden på vårdgivarwebben eller under Medicinska
riktlinjer/Tänder och Munhåla. Rekommendationerna är
baserade på nationella riktlinjer och används regelbundet av
tandvården.
Det är viktigt att de läkare som träffar dessa patienter inom
sjukvården t ex på infektionskliniken och kardiologen vet
hur rekommendationerna ser ut och i förekommande fall
informerar patienterna om att de har ett tillstånd där de ska
informera sin tandläkare om att de kan behöva
antibiotikaprofylax vid vissa situationer enligt dessa
gällande rekommendationer.

Försäkring vid off-label-användning av
läkemedel
Alla Sveriges regioner har nu tecknat Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags (Löf) nya försäkring
för skador orsakade av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation, så kallad off label-användning.
Försäkringen gäller retroaktivt från och med 1 januari 2019. Detta innebär att det glapp som identifierats
mellan vilka läkemedelsskador som täcks av Läkemedelsförsäkringen respektive Patientförsäkringen nu har
täckts in. Nyhet på Janusinfo.se

Samverkansregler vård och industri. Vad gäller?
Det finns sedan några år gemensamt överenskomna regler mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
läkemedelsindustrin, den medicintekniska industrin och den laboratorietekniska industrin om vad som gäller
när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden. Se
SKL:s hemsida. Den gemensamma överenskommelsen ska revideras under året med mål att det blir klart till
nästa år.
Den nu gällande överenskommelsen beslutades att gälla i Landstinget Kronoberg 2014 och gäller fortsatt
även i Regionen. Region Kronobergs regler grundar sig på det centrala avtalet med viss lokal anpassning och
definitioner som finns förtydligade i dokument som finns på Vårdgivarwebben, och gäller tills nytt dokument
är framtaget. Vårdgivarwebben - lokala tillämpningar

Tillägg till utbytbara läkemedel 2019
Från och med maj 2019 är listan över utbytbara läkemedel kompletterad. Listan
"Utbytbara läkemedel" används i slutenvården som stöd för sjuksköterskor vid byte
mellan synonyma läkemedel enligt Region Kronobergs läkemedelshanteringsriktlinje.
Tillägget omfattar:
 Insulin: Insulin Lispro Sanofi utbytbar mot Humalog och Abasaglar
utbytbar mot Lantus. Insulin lispro Sanofi är förstahands-snabbinsulin i
Kronoberg och är en biosimilar till Humalog. Abasaglar är rekommenderat
som långverkande insulin och är en biosimilar till Lantus.
 Nya upphandlade läkemedel: t.ex. Statraxen (tranexamsyra) utbytbart mot
Pilexam (tranexamsyra)
 Anpassning till rekommenderade läkemedel: Oftagel (carbomer)
utbytbart mot Viscotears (carbomer) samt Ovixan (mometason) utbytbart mot
Elocon (mometason). Läs mer på Vårdgivarwebben
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Läkemedelsnotiser


Nexium HP är avregistrerat. Kombinationsförpackningen med esomeprazol, amoxicillin och
klaritromycin som används som eradikeringskur för Helicobacter pylori vid magsår är sedan en tid
avregistrerad. Detta innebär att man därför istället måste förskriva en 7-dagars behandling enligt
följande: Esomeprazol 20 mg 1x2 + Amoxicillin 500 mg 2x2 + Klaritromycin 500 mg 1x2. Det finns
uppdaterade ordinationsmallar som ”paket” i Cosmic.



Brist på Klomipramin/Anafranil
Just nu finns inte klomipramin-tabletter att tillgå. Anafranil 10 mg beräknas återkomma i slutet av juni,
Anafranil 25 mg i slutet på maj och Klomipramin Mylan (25 och 10 mg) i augusti. Det är möjligt att
söka licens för Anafranil 10 mg och 25 mg godkänt i annat land, t ex Tyskland. Anafranil Retard 75
mg depåtablett finns också tillgänglig som ett alternativ.



Brist på Emovat kräm och salva
Emovat kräm (klobetasonbutyrat), grupp II-steroid, är restnoterad i såväl liten (30 g) som stor (100g)
förpackning och väntas inte vara tillgänglig förrän i slutet av augusti. Även salva är på väg att ta slut,
men för närvarande finns 100g-förpackning att få tag på. Som ersättningsalternativ till Emovat
rekommenderas Locoid (hydrokortisonbutyrat), grupp II-steroid.



Brist på Betnovat kräm samt Betnovat med chinoform
Betnovat kräm (betametasonvalerat), grupp III-steroid, 30g är restnoterad till slutet av augusti. För
tillfället finns 100g tillgänglig. Som ersättning till Betnovat rekommenderas Ovixan (mometasonfuroat),
grupp III-steroid. Även Betnovat med chinoform är restnoterad och beräknas vara tillgänglig i juli.



Brist på Vancomycin infusionsvätska
För närvarande är det leveransproblem för Vancomycin infusionsvätska och företagen som tillverkar
läkemedlet har ingen prognos när tillgången kan garanteras. Fortfarande finns styrkan 500 mg att
beställa men 1 g är helt slut. Det finns ännu ett litet lager på sjukhusen i Växjö och Ljungby och
Läkemedelsenheten undersöker möjligheten att få fram licensläkemedel. I den bristsituation som råder bör
inte Vancomycin ordineras utan kontakt med infektionskonsult.



Zopiklon (Imovane) 5 mg åter tillgängligt. Efter en längre tids restnotering är zopiklon (Imovane)
5 mg åter tillgängligt i alla förpackningsstorlekar (10, 30 och 100 st). Fortfarande är tillgången på
zopiklon i styrkan 7,5 mg varierande och restnoteringen beräknas pågå till mitten av juni.



Dolcontin (morfin) depåtabletter är fortfarande restnoterat i samtliga styrkor. Åter tidigast i juli.



Doxazosin/Alfadil depottabletter är restnoterade (alla fabrikat, styrkor och förpackningar) och
väntas åter först i juli 2019. Vid benign prostatahyperplasi rekommenderas byte till alfuzosin. I övriga
fall kan licensförskrivning av doxazosin övervägas.

Kommande utbildningar – se även Vårdgivarwebben/Läkemedel/Utbildningar


Säker läkemedelshantering

10/10, 14/11, 12/12 KTC i Växjö
Läs mer i utbildningsplan Anmälan via PA-portalen – kursanmälan
Målgrupp: Nyanställda läkare och sjuksköterskor under AT-tjänstgöring respektive introduktionsutbildning


Huden – kroppens största organ (om bl. a. eksem och psoriasis)



Reumatologi

Onsdagen den 23 oktober 2019, Kök 11, Växjö (samma program för- och eftermiddag). Mer
information kommer, men boka in datumet redan nu!
Målgrupp: Förskrivande läkare, sjuksköterskor inom Region Kronoberg, Vårdval Kronoberg samt länets kommuner
Onsdagen den 27 november 2019, IOGT (Vattentorget), Växjö (samma program för- och
eftermiddag). Mer information kommer, men boka in datumet redan nu!
Målgrupp: Förskrivande läkare, sjuksköterskor inom Region Kronoberg, Vårdval Kronoberg samt länets kommuner
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