Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – februari 2021
Ny webbversion av rekommenderade läkemedel 2021

Nu är den nya webbversionen av Rekommenderade läkemedel klar. Den är enklare att
navigera i än de tidigare pdf-filerna och fungerar även från mobiltelefoner och
surfplattor. Här finns förutom rekommendationer och kommentarer även länkar till
relevanta medicinska riktlinjer, nationella riktlinjer och andra referenser för fördjupad
information.
Du hittar den på Vårdriktlinjer/Läkemedel/Rekommenderade läkemedel. Klicka på
”Rekommendation vuxna” eller ”Rekommendation barn” för att komma rätt.

Nya receptblanketter införs i april – beställ hem nu!

Den nya receptblanketten ersätter de båda tidigare receptblanketterna för
vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Detta gäller både för de
receptblanketter som används om recept förskrivs för hand men även
receptblanketter som används vid utskrift i skrivare från Cambio Cosmic. Även
om vi idag går mot elektronisk förskrivning som huvudregel finns det
undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid
driftstopp.
När sker förändringen?
De nuvarande receptblanketterna kan användas längst till och med 30 april
2021, men de utskrifter som sker från Cambio Cosmic kommer att kräva
den nya blanketten fr o m 2021-04-13. Den nya receptblanketten behöver
därför beställas hem omgående.
När den nya receptblanketten införs ska de gamla receptblanketterna
destrueras, senast 1 maj 2021. Detta eftersom läkemedelsordinationer på de
tidigare receptblanketterna fortfarande är giltiga för expedition på apotek om
de är daterade före 1 maj 2021, vilket kan missbrukas om de kommer i fel
händer.
Elektronisk förskrivning som huvudregel från och med oktober 2021
Idag sker den största delen av receptförskrivningen elektroniskt. Från och med den 1 oktober 2021 blir
elektronisk förskrivning huvudregel, för att förbättra patientsäkerheten. Även efter detta datum finns det
några tillfällen när receptblanketter behöver skrivas ut från ordinationssystemet eller skrivas manuellt. Detta
är exempelvis vid driftstopp eller vid förskrivning för uttag i annat EES-land.
Observera att elektronisk förskrivning även kommer att bli obligatorisk även för privata förskrivare och att avsaknad av
elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav! E-hälsomyndigheten kommer
att tillhandahålla ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivningskollen) och kommer att
lansera en utbildning riktad till förskrivare under våren 2021 inför starten av Nationella läkemedelslistan
(NLL).
Mer information om förändringarna och hur man beställer blanketter finns på Vårdgivarwebben.

Röda kryss i Cosmic

Markering med rött kryss innebär att läkemedlet endast bör förskrivas när speciella skäl föreligger.
Förteckningen över läkemedel med rött kryss och vilket skäl som ligger bakom markeringen är nu
uppdaterad och finns på Vårdgivarwebben
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Byte av dosapotek i april 2021

Region Kronoberg har ingått nytt avtal om dosdispensering av läkemedel i öppen vård. Tilldelad leverantör
är Apoteket AB och avtalet träder i kraft 1 april 2021. Det innebär att regionen kommer att byta
dosleverantör från Apotekstjänst Sverige AB till Apoteket AB.
Det nya avtalet gäller under perioden 2021-04-01- 2024-03-31. Överflytt av patienter till den nya
leverantören planeras att ske under april månad 2021. Arbetet med implementering av det nya avtalet pågår
för fullt. Implementeringsarbetet kommer till viss del att involvera regionens förskrivare och kommuner.
När vi har fastställt vilka aktiviteter som krävs och när, så kommer berörda att informeras.
På regionens hemsida för dosdispenserade läkemedel finns mer information om dostjänsten:
Vårdgivarwebben-Dosdispenserade läkemedel
Har du frågor om leveranser, direktleveransavtal eller patienters betalningsalternativ, vänd dig till Apoteket
AB:s kundtjänst, telefonnummer 0771-210 210.
Har du frågor om avtalet med Apoteket AB eller dossortimentet, vänd dig till Läkemedelsenheten:
lakemedelsenheten@kronoberg.se

Läkemedelsnotiser
Läkemedel som försvinner från marknaden
• Glibenklamid/Daonil tabletter 3,5 mg försvinner under våren från den svenska marknaden
(styrkan 1,75 mg har redan utgått). För de få patienter som fortfarande har detta diabetesläkemedel
rekommenderas byte till annan diabetesbehandling. Se rekommenderade läkemedel 2021
•

Pargitan och Pargitan mite tabletter (trihexyfenidyl) tillhandahålls inte längre. Vid behov kan
licens sökas för utländskt läkemedel med samma substans.

Läkemedel som är restnoterade
• Caverject/Caverject Dual (alprostadil) samtliga styrkor är restnoterade till slutet av maj.
•

Beviplex forte tablett (vitamin B1, B2, B6 (15 mg vardera) samt nikotinamid 125 mg) är fortsatt
restnoterad och förväntas åter tidigast i mitten av mars. Restsituationen påverkar nu även
dosapoteket. Något utbytbart alternativ till Beviplex forte finns inte tillgängligt på marknaden.
Tiamin (vitamin B1) är den komponent i Beviplex forte som bedöms vara mest kritisk att vara utan
under restsituationen, framför allt vid gravt alkoholmissbruk och vid tillstånd med mycket uttalad
malnutrition.
Beviplex comp tablett (vitamin B1, B2, B6 (15 mg vardera), nikotinamid (60 mg), B12 (5µg), folsyra 200
µg och pantotensyra 30 mg) är också restnoterad, lika länge som Beviplex forte.
Det är möjligt att förskriva extemporeberedningen Tiamin APL kapsel (vitamin B1) i styrkorna
50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg och 500 mg.
Kosttillskott finns tillgängliga på apoteken med innehåll motsvarande Beviplex Comp, med namn
som Vitamin B Forte, B-vitamin Forte eller liknande.

•

Stesolid Novum (diazepam) injektion är som tidigare meddelats restnoterat hela våren. Mer
information finns i nyhetsbrevet från januari 2021

Läkemedel som åter är tillgängliga
• Florinef tablett 0,1 mg (fludrokortison) finns åter i lager på apoteken.
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Natriumklorid spädningsvätska på recept – välj Natriumklorid Noridem
• Välj Natriumklorid Noridem vid behov av att skriva recept på natriumklorid spädningsvätska i
10 ml eller 20 ml ampuller. Detta är det enda tillgängliga fabrikatet som ingår i läkemedelsförmånen
sedan årsskiftet.
Melatonin AGB lagerberedning blir registrerat läkemedel – osäkert vad det innebär
• AGB Pharma har meddelat att man kommer att lansera Melatonin AGB tabletter som registrerat
läkemedel i början av mars. Fram tills nu har det tillhandahållits som en lagerberedning som ingått i
läkemedelsförmånen. Då det registrerade läkemedlet lanseras kommer lagerberedningen att
avregistreras under våren. Produktresumé Melatonin AGB
I nuläget ingår inte det registrerade läkemedlet i läkemedelsförmånen (beslut från TLV väntas
senare under våren) och priset är för närvarande fem gånger högre än priset för lagerberedningen.
Patienter som idag har recept på lagerberedningen kommer även att behöva nytt recept för fortsatt
behandling. I skrivande stund råder osäkerhet kring hur regionerna, förskrivarna och patienterna
ska hantera följderna av detta, vilket berör cirka 2000 patienter bara i Kronoberg.

Kommande utbildningar
•

Med tanke på rådande pandemi och gällande restriktioner är det fortsatt oklart vilka utbildningar
(såväl omfattning som form) som kan erbjudas under vårterminen. Till hösten planerar vi för
utbildningar om Stroke/TIA samt Diabetes typ 2.
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