Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – mars 2021
Nu byter vi dosapotek

Den 1 april byter Region Kronoberg dosleverantör till Apoteket AB. Upplägg av nya patienter, förskrivningar
och beställningar av läkemedel ska precis som tidigare göras via Pascal. Nedan följer några förändringar som sker
i samband med bytet.
Under den tid som patienters uppgifter flyttas över till den nya leverantören Apoteket AB kommer det finnas
begränsningar i funktionaliteten i Pascal. Information om detta kommer finnas i Pascal i form av banner.
Så snart som möjligt efter bytet av dosleverantör, tidigast 2021-04-02, måste varje användare av Pascal ändra
inställningen Förvalt dosapotek i Pascal till Dosapoteket Örebro, Apoteket AB.
Detta görs EN gång per användare och inställningen gäller därefter samtliga patienter.
Mer detaljerad information kring dessa förändringar, samt om nya kontaktuppgifter, finns att läsa på
vårdgivarwebben/dosdispenserade läkemedel.

Hemgående patienter med dosdispenserade läkemedel

I och med bytet av dosapotek är det inte längre möjligt att få akutbeställda dosrullar och helförpackningar
levererade till avdelningen samma dag som patienten skrivs ut. En arbetsgrupp har tillsatts och en alternativ
lösning har arbetats fram. Nya rutiner är framtagna och publiceras inom kort på vårdgivarwebben. Dosrullar och
nyinsatta helförpackningar ska beställas akut senast kl 14 dagen före hemgång, men levereras i stället till
patientens ordinarie leveransställe. För att täcka tiden till dess doserna levereras behöver läkemedel för minst två
dagar iordningställas och skickas med patienten.

Melatonin ingår nu endast i läkemedelsförmånen för barn

Den 1 mars lanserades Melatonin AGB som godkänt läkemedel med melatonin i tablettform. Det innebär att
lagerberedningen som hittills har funnits tillgänglig och ingått i läkemedelsförmånen utgår.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har den 26 mars beviljat subvention av Melatonin AGB
endast vid insomni hos barn från 6 år till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit
otillräckliga.
I och med detta finns det inte någon tablettbehandling innehållande melatonin som ingår i läkemedelsförmånen
för vuxna. Alla vuxna patienter som förskrivs melatonin kommer att behöva bekosta behandlingen
själva. Flera olika fabrikat av melatonin i tablettform, såväl depåtabletter som vanliga tabletter, finns tillgängliga
eller är på väg in på marknaden. Melatonin i flytande form (med indikation för barn) finns inom
läkemedelsförmånen.
Patienter som i nuläget har behandling med lagerberedningen Melatonin AGB behöver nya recept för
fortsatt melatoninbehandling då lagerberedningen och det godkända läkemedlet inte är utbytbara. Apoteken
får hänvisa patienterna tillbaka till förskrivaren för nytt recept.
Även patienter med dosdispenserade läkemedel behöver nya recept för fortsatt melatoninbehandling.
Läs mer på dosapotekets hemsida
Apotekskedjorna har egen prissättning på läkemedel som är utanför förmånen. Därför kan priset på samma
melatoninläkemedel variera mellan olika apotekskedjor.
Mer information finns på TLV:s hemsida (bl.a. ett dokument med frågor och svar).

Råd för att undvika onödiga läkemedelskostnader

Läkemedelskostnaderna ökar, främst på grund av att nya medicinskt välmotiverade men kostsamma läkemedel
introduceras. För att skapa utrymme att använda de nya läkemedlen gäller det att undvika alla onödiga kostnader
för läkemedel. Som ett stöd i arbetet att se över sin verksamhets läkemedelsanvändning har läkemedelskommitténs arbetsutskott listat några områden där det kan vara lämpligt att börja.
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Webbutbildning om samverkansregler med läkemedelsindustrin

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när den offentliga hälso- och
sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden. Exempel på detta kan
vara fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt. Reglerna
uppdaterades förra året, med fokus på transparens, måttfullhet och tydlig ansvarsfördelning.
Nu finns en kort webbutbildning som går igenom både bärande principer och exempel på specifika situationer.
Utbildningen tar 15-20 minuter och nås på: https://samverkansregler.utb.skr.se/.
För mer information om tillämpningen av regelverket i Region Kronoberg, se: Överenskommelse om
samverkansregler med tillämpning för Region Kronoberg

Medicinska gaser

Från 1 april är det nya avtal gällande medicinska gaser. Vad gäller flasksortiment behåller vi samma leverantör
som tidigare Linde (AGA) men däremot är det några viktiga förändringar i det upphandlade sortimentet.
Conoxia (medicinsk oxygen) 2,5 L resp. 5 L stålflaska utan regulator
ersätts av
Conoxia (medicinsk oxygen) 3 L resp 5 L lättviktsflaska med inbyggd regulator (LIV)
Vad gäller sjukhusen så ombesörjs bytet av ansvariga på fastigheter medan övriga enheter bör se över och byta
till upphandlat sortiment för att få lägre hyra.
Vid frågor angående medicinska gaser, kontakta sakkunniga för medicinsk gas inom fastigheter.
Mer information om medicinska gaser kommer att läggas ut på vårdgivarwebben/läkemedel/medicinska gaser.

Läkemedelsnotiser
Läkemedel som är restnoterade
• Locacorten-Vioform (flumetason+kliokinol) örondroppar är restnoterad till 1 augusti. Det finns inget
direkt motsvarande läkemedel tillgängligt.
• Kalcipos-D (kalcium+vitamin D) tablett 500 mg/400 IE är restnoterad till juli 2021. Ersättningsalternativ
kan vara antingen tuggtabletter med samma styrka (500 mg/400 IE) eller Kalcipos-D forte tabletter (500
mg/800 IE).
• Inolaxol (sterkuliagummi) bulkmedel vid förstoppning är restnoterat i såväl granulat som pulverform.
Dospåsar med pulver förväntas vara åter i lager i mitten av april medan dospåsar med granulat
återkommer först under maj månad. Inolaxol granulat och pulver i flaska tillhandahålls inte längre. Ett
ersättningsalternativ kan vara bulkmedlet Vi-Siblin (ispaghula) eller Vi-Siblin S (sockerfri, sötad med
sorbitol).
Läkemedel som åter är tillgängliga
• Ketogan Novum (ketobemidon) inj 5 mg/ml finns åter i lager.
• Adrenalinpennan Emerade 300 µg är åter tillgänglig efter en lång restnotering. Styrkan 500 µg förväntas
vara tillgänglig igen i slutet av april. Däremot är det osäkert när styrkan 150 µg återkommer, troligen
först i slutet av sommaren 2021.
Läkemedel som försvinner från marknaden
• Theralen orala droppar, lösning 40 mg/ml (alimemazin) utgår under april (befintligt lager ska säljas
slut). Det finns utbytbara generika-preparat tillgängliga på apoteken (Alimemazin Orifarm och
Alimemazin Evolan).

Kommande utbildningar
•

Med tanke på rådande pandemi och gällande restriktioner är det fortsatt oklart vilka utbildningar (såväl
omfattning som form) som kan erbjudas. Till hösten planerar vi för utbildningar om Stroke/TIA
(preliminärt 15/9) samt Diabetes typ 2 (preliminärt 14/10).
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