Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – november 2020
Nyheter från Södra sjukvårdsregionen

Vad händer i samarbetet mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen? Läs gärna
det senaste nyhetsbrevet (länkat nedan). Ur innehållet:
• Konstruktiva förslag för ökad samverkan inom kärlkirurgi
• Fortsatt utredning om helikopter
• Nytt NPO för kirurgi och plastikkirurgi
• HTA Skåne blir HTA Syd
• Utbildning i sjukdomsklassificering
• Rutinmässig testning vid tjock- och ändtarmscancer
• Förbättrat omhändertagande av personer med risk för ärftlig cancer
Nyheter från Södra sjukvårdsregionen 2020-10-19

Nya avsnitt i NT-rådets podd ”Rådet”

Två nya avsnitt har nyligen publicerats från NT-rådets podd ”Rådet” – om nya, dyra läkemedel och hur samhället
värderar möjlighet till bot, lindring eller hopp från dem. Podden "Rådet"
• ”Prioritering i tuffa tider” – om hur pandemin påverkar viljan och möjligheten för Sveriges regioner att
satsa på nya och ofta dyra läkemedel
• ”20 miljoner för en botad patient” – om nya läkemedel som är på gång och som kan bota kroniska
sjukdomar med en enda behandling men till en mycket hög kostnad. Vem ska betala?

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsfrågor – önskar du stöd?
Nu finns en checklista som stöd vid genomgång av läkemedelsordinationer. Olika moment som exempelvis
läkemedelsavstämning, läkemedelsanalys och dokumentation beskrivs systematiskt. För att underlätta arbetet har
användbara länkar lagts till där man hittar information om exempelvis
• lokala riktlinjer, rekommendationer och
informationsmaterial
• läkemedelshantering
• biverkningar och interaktioner
• utvalda grupper som t ex barn och äldre
• beräkningsverktyg
• utsättning av läkemedel
• icke-farmakologisk behandling
Om ytterligare stöd önskas i läkemedelsfrågor är du
välkommen att vända dig till Läkemedelsenheten. Frågor som framförallt rör läkemedelshantering kan ställas till
läkemedelsenheten via telefon 0470-58 79 90 eller e-post lakemedelsenheten@kronoberg.se Exempel på frågor:
Kan tabletten/kapseln delas/krossas? Kan läkemedlet ges i sond? Lämpligt alternativ vid restnoteringar? Frågor
kring hållbarhet och blandbarhet.
Svar på frågor om krossning/delning finns också i appen ”Stöd vid läkemedelshantering” från region Skåne
Patientspecifika frågor skickas som konsultationsremiss till läkemedelsenheten. Apotekaren kan hjälpa till med
kartläggning av vilka läkemedel patienten använder, analys av patienters läkemedelsbehandling samt informera
patienter vid behov. Beskriv tydligt vad du önskar hjälp med.
Om läkemedelsgenomgångar och apotekarstöd i läkemedelsfrågor på Vårdgivarwebben
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Covid-19

För information om Region Kronobergs arbete med covid-19-relaterade frågor hänvisar vi som tidigare till
Vårdgivarwebbens och Intranätets coronasidor. Information om läkemedelsförsörjningsfrågor finns såväl på
Intranätet som på Vårdgivarwebben.
Medicinska riktlinjer som rör covid-19 finns under särskild rubrik bland övriga Medicinska riktlinjer på
Vårdgivarwebben: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/medicinska-riktlinjer/covid-19/
Vi vill ändå passa på att tipsa om att Infektionskliniken nyligen tagit fram ett material ”Covid-19, Klinisk praxis i
Kronoberg” som i första hand riktar sig till de enheter på sjukhusen som tar hand om covid-19-patienter, men nog
är av intresse för fler. Finns tillgängligt via coronavirus-sidorna på intranätet. Covid-19, Klinisk praxis i Kronoberg

Lathund för dosläkemedel

I samband med att riktlinjen för dosdispenserade läkemedel förnyades togs även dokumentet ”Dosdispenserade
läkemedel – lathund för läkare” fram. Lathunden beskriver kortfattat läkarens ansvar vid uppstart, förnyad
förskrivning och avslut av dosdispenserade läkemedel. Det finns även ett avsnitt om vad läkaren ansvararar för när
patienter med dosdispenserade läkemedel läggs in på sjukhus. Dosdispenserade läkemedel - lathund för läkare.
Dosdispenserade läkemedel - lathund för läkare

Läkemedelsnotiser
Läkemedel som försvinner från marknaden
• Glibenklamid/Daonil tabletter 1,75 mg och 3,5 mg är på väg att utgå från den svenska
marknaden. För de få patienter som fortfarande har detta diabetesläkemedel rekommenderas byte till
annan diabetesbehandling. Se rekommenderade läkemedel 2020
• Theralen (alimemazin) tabletter 5 mg avregistreras 31 december 2020. Lagret är dock redan slut i
Sverige. Theralen/Alimemazin orala droppar 40 mg/ml finns och även Alimemazin kapsel 20 mg.
Läs mer om tillgängliga alternativ (Läkemedelskommittén Region Halland)
Läkemedel som är restnoterade
• Salazopyrin EN och Sulfasalazin Medac enterotabletter 500 mg är båda för närvarande
restnoterade. Restsituationen beräknas pågå minst till slutet av december. Inga andra direkt utbytbara
alternativ finns godkända i Sverige. Även Salazopyrin tablett 500 mg är restnoterad. Denna
restnotering beräknas pågå minst till mitten av januari. Inte heller här finns det några utbytbara
alternativ godkända i Sverige. Sulfasalazin kan vara förskrivet både på gastroenterologisk indikation
och på reumatologisk indikation. Det är möjligt att förskriva sulfasalazin godkänt i andra länder på
licens.
• Läkemedel innehållande kolkicin i styrkan 500 mikrog (Colrefuz och Colchimex) är
restnoterade under en längre tid. Alla förpackningsstorlekar berörs. Colchimex meddelar att
restnoteringen kommer att vara minst till mitten av december. För Colrefuz beräknas restnoteringen
vara minst till 12 mars 2021. Tillgängligt alternativ är Kolkicin APL kapslar. Observera dock att
styrkan enbart är 250 mikrog samt att det är kapslar och inte tabletter. Sök under icke godkända
läkemedel i Cosmic för att hitta Kolkicin APL.
• Beviplex forte tablett är restnoterad och förväntas åter under januari 2021. Något direkt utbytbart
alternativ till Beviplex forte finns inte tillgängligt på marknaden, men beroende på patientens
vitaminbehov skulle Beviplex comp tablett eller Tiamin kapsel från APL kunna vara ett tillfälligt
alternativ.
Beviplex forte innehåller vitamin B1, B2, B6 (15 mg vardera) samt nikotinamid (125 mg). Beviplex
comp innehåller lika mycket av B1, B2, B6, men hälften nikotinamid (60 mg). Beviplex comp
innehåller dessutom B12 (5 mikrog), folsyra (200 mikrog) och pantotensyra (30 mg).
Tillgängliga styrkor för Tiamin (vitamin B1) kapsel APL är 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg och 500
mg.
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Fluoxetin löslig tablett 10 mg och 20 mg, samtliga fabrikat, är restnoterade åtminstone till
årsskiftet. För patienter som står på fluoxetin löslig tablett 20 mg kan fluoxetin kapsel 20 mg vara ett
alternativ. Dessa kan i undantagsfall öppnas och lösas i vatten, även om det inte rekommenderas av
företaget. För patienter som står på fluoxetin löslig tablett 10 mg rekommenderas istället byte till
Fontex (fluoxetin) oral lösning 4 mg/ml.
Natriumbikarbonat Meda tabletter 1 g har leveransproblem fram till början av december. Dock
finns det fortfarande tillgängligt på apoteken. Möjligt ersättningsalternativ är Samarin pulver till oral
lösning som också innehåller natriumbikarbonat. Det ingår dock inte i läkemedelsförmånen. En
dospåse Samarin innehåller 2,13 g natriumbikarbonat. Observera att Samarin brustabletter inte
rekommenderas som ersättning eftersom det även innehåller kaliumbikarbonat. Om man vill använda
natriumbikarbonat inköpt i livsmedelsbutik motsvarar 1 g natriumbikarbonat ungefär ett halvt
kryddmått (0,5 ml) natriumbikarbonat.
Caverject/Caverject Dual (alprostadil) samtliga styrkor restnoterade. Caverject Dual beräknas vara
tillbaka tidigast i maj 2021 medan Caverject 40 ug förväntas finnas på apotek i mitten av januari 2021.
Betnovat med chinoform (betametason+kliokinol) kräm är restnoterad åtminstone till maj 2021.
Kliokinol har enligt FASS såväl antibakteriell (E coli och stafylokocker) som antimykotisk (Candida
albicans) effekt. Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga. Val av läkemedel att kombinera med
”ren” betametasonkräm får därför avgöras av vilken typ av infektion som behandlingen avser.

Läkemedel som åter är tillgängliga
• Cefadroxil mixtur 100 mg/ml är åter tillgängligt på apoteken efter flera års tillverkningsproblem.

Kommande utbildningar – se även Vårdgivarwebben/Läkemedel/Utbildningar
•
•

Höstens samtliga tillfällen av Säker läkemedelshantering är INSTÄLLDA
Med tanke på rådande läge är det oklart vilka utbildningar som kan erbjudas under våren. Inga stora
utbildningar är för tillfället planerade.
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