Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – december 2020
Välkommen Christina Engvall, ny koordinator för medicinska kommittén!
En hälsning till nyhetsbrevets läsare:
”Jag heter Christina ”Kicki” Engvall och är ny koordinator för Medicinska Kommittén i Region
Kronoberg sedan 1 december. Sedan tidigare är jag sjuksköterska/anestesisjuksköterska och började
inledningsvis arbeta på Kirurgkliniken och därefter på Operationscentrum, Anestesikliniken i Växjö. De
sista tre åren har jag delat min tjänst mellan operationscentrum på Anestesikliniken och
Linnéuniversitetet, där jag bl.a. har varit kursansvarig för specialistutbildningen i anestesisjukvård, men
även haft viss undervisning i grundutbildningen till sjuksköterska.
Som koordinator i medicinska kommittén är mina arbetsuppgifter bl.a. att samordna och koordinera
arbetet tillsammans med övriga deltagare i medicinska- och läkemedelskommittén, i samråd med
ordförande i MK hantera och bereda de ärenden som kommer in och vara sekreterare i medicinska
kommittén och dess arbetsutskott.”
Ny kortversion av anafylaxiriktlinje publicerad
En ny, uppdaterad kortversion av Region Kronobergs medicinska riktlinje för akutbehandling av
anafylaxi finns nu på Vårdgivarwebben: Anafylaxi – kortversion. Den kommer också att distribueras i
tryckt form under januari 2021 tillsammans med läkemedelsrekommendationerna för 2021.
Nyheter från Södra sjukvårdsregionen

Vad händer i samarbetet mellan regionerna i Södra sjukvårdsregionen? Läs gärna
det senaste nyhetsbrevet (länkat nedan). Ur innehållet:
• Samverkan för bättre tillgänglighet – förnyat uppdrag för SOT-gruppen
• Endometrios – nationell högspecialiserad vård på SUS från årsskiftet
• Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp börjar införas
• Kunskapsstyrning inom Södra sjukvårdsregionen
• Samverkan kring blodprodukter
• Endokrin halskirurgi
• Intervjuundersökning om förtroende och jämlik vård
• Nya möjligheter för organ- och vävnadsdonation
• Forskningens dag
Nyheter från Södra sjukvårdsregionen december 2020

Allmän- och klinikläkemedel 2021, kostnadsansvarsfördelning

Medicinska kommittén/Läkemedelskommittén har på senaste mötet beslutat om nya allmän- respektive
klinikläkemedel inför 2021. Bland de nydefinierade läkemedlen kan nämnas allmänläkemedlen: Nilemdo
(bempedinsyra) – hyperkolesterolemi, Atectura Breezehaler (indakaterol+mometason), Enerzair Breezehaler
(indakaterol+mometason+glykopyrron) – astma och Trixeo Aerosphere (formoterol+glykopyrron+budesonid) – KOL samt
klinikläkemedlen: Jyseleca (filgotinib) – reumatoid artrit, Zeposia (ozanimod) – MS och Kaftrio
(elexacaftor+tezacaftor+ivacaftor) – cystisk fibros samt flera nya läkemedel vid olika cancerformer.
Vilken grupp ett visst läkemedel tillhör styr var kostnaden hamnar vid förskrivning på recept inom
läkemedelsförmånen. Förmånskostnaden för allmänläkemedel hamnar på den vårdcentral där patienten är listad
och kostnaden för klinikläkemedel på sjukhusklinikerna. Fullständiga listor publiceras inom kort på
Vårdgivarwebben/Läkemedel/Kostnadsansvar läkemedel och på denna sida finns också mer detaljer kring
fördelningen av läkemedelskostnader i Kronoberg.
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Läkemedelsnotiser
Läkemedel som är restnoterade
• Brist på vitamin B12 – såväl tabletter som injektion
Både Betolvidon 1 mg och Betolvex 1 mg är restnoterade, preliminärt till slutet av december
respektive mitten av februari. Tablett Behepan är avregistrerad. Restsituationen omfattar därmed
samtliga förpackningsstorlekar för alla tillgängliga fabrikat av vitamin B12-tabletter (cyanokobalamin)
inom förmånen. Även Hydroxocobalamin Alternova 1mg/ml – den enda tillgängliga injektionsberedningen av vitamin B12 – hotar att ta slut på apoteken inom de närmsta månaderna. Det finns
dock licensläkemedel att få tag på. Vid ordination av injektionsbehandling rekommenderas att
läkemedlet rekvireras till den enhet som ska ge injektionen, se riktlinjen: Rekvisition av läkemedel vid
besök på vårdenhet
Ta ställning till om behandlingsuppehåll är möjligt under restnoteringen om patienter tillfälligt står
utan läkemedel. Detta då det tar lång tid att tömma sina depåer.
•

Ketogan Novum (ketobemidon) injektionsvätska 5 mg/ml är restnoterad och väntas inte vara
tillgänglig igen förrän i början av januari 2021. För tillfället finns en mindre mängd Ketogan Novum
injektionsvätska i avdelningsförråden på sjukhusen, men det väntas inte räcka för hela
restnoteringsperioden.

Vår rekommendation generellt avseende val av morfinanalgetika i Kronoberg är morfin eller
oxikodon och inte ketobemidon.
Alternativ behandling till Ketogan Novum är annan opioid i injektionsform, i första hand Morfin
injektionsvätska 10 mg/ml, som finns på lager på de flesta sjukhusavdelningar. Även
Oxykodon/OxyNorm injektionsvätska 10 mg/ml kan vara ett alternativ.
Vid parenteral användning motsvarar 10 mg ketobemidon, 10 mg morfin respektive 7-10 mg
oxikodon. Se konverteringstabell för att avgöra vilka doser som motsvarar varandra vid byte mellan
olika opioider och beredningsformer. Konverteringstabell, pdf
Vid nedsatt njurfunktion kan metaboliter av morfin ackumuleras. Därför bör morfin dosjusteras vid
nedsatt njurfunktion och undvikas vid GFR under 30 ml/min. Eliminationen av oxikodon är mindre
njurberoende, men även oxikodon bör dosjusteras då GFR understiger 30 ml/min.
Läkemedel som åter är tillgängliga
• Sulfasalazin Medac, enterotabletter 500 mg, 300 st är åter tillgängliga (100 st är fortfarande
restnoterade). Salazopyrin EN enterotabletter 500 mg, 300 st är som tidigare meddelats restnoterade
till slutet av december.

Kommande utbildningar
•

Med tanke på rådande pandemi och gällande restriktioner är det oklart vilka utbildningar (såväl
omfattning som form) som kan erbjudas under vårterminen.
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