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Makulera inaktuella recept vid ändrad ordination

Med den nya funktionen ”byt styrka” i Cosmics läkemedelsmodul följer i nuläget inte påminnelsen om att
makulera inaktuella recept på tidigare styrka. Då det finns risk att patienter därmed hämtar ut fel recept på
apoteket. Vill vi därför påminna om att aktivt makulera dessa innan nya skrivs. Även vid dosändring uppstår
motsvarande patientsäkerhetsrisker, varför nya recept och makulering av inaktuella, ännu giltiga recept är
nödvändigt.

Uppmärksamma behandlingar påbörjade före 2016

Med anledning av ett lex Maria-ärende i en grannregion, om överskriden längsta behandlingstid, vill vi också
påminna om att ordinationer i Cosmic kan vara äldre än vad som framgår av nuvarande läkemedelsmodul, som
togs i drift i april 2016. Alla ordinationer som migrerats från tidigare läkemedelsmodul har ”felaktigt” fått 2016
som startår. Du hittar äldre ordinationer i Cosmics tidigare läkemedelsmodul under Meny -> Läkemedel ->
Läkemedel tidigare funktion -> Läkemedelslista äldre version.

Ny riktlinje vid misstanke om ärftligt malignt melanom

Nu finns en riktlinje för onkogenetiskt snabbspår för testning vid misstanke om ärftligt malignt melanom.
I samband med läkarbesök vid misstänkt eller konstaterat malignt melanom eller vid nevusbedömning ska
anamnes tas om förekomst av malignt melanom i släkten.
Om det framkommer uppgifter som talar för att patienten uppfyller kriterier för ärftligt malignt melanom ska
patienten remitteras till hudmottagningen i Växjö för vidare bedömning och handläggning. Det är endast
hudmottagningen i Växjö som får beställa onkogenetisk testning via snabbspår.
Riktlinjen kommer publiceras på vårdgivarwebben under medicinska riktlinjer, cancer, malignt melanom.
Vårdgivarwebben - Cancer (regionkronoberg.se)
Mer detaljerad information, kriterier och stöddokument finns på Regionalt cancercentrum (RCC) syds webb.
Där finns även en mall med patientinformation att klistra in på RgK brevpapper.
Genetisk testning vid misstanke om ärftligt malignt melanom, snabbspår - RCC Syd (cancercentrum.se)

Läkemedelsnotiser

För aktuell information om restnoterade och avregistrerade läkemedel se Vårdgivarwebben - Restnoterade
läkemedel
Läkemedel som avregistreras
• Som tidigare meddelats avregistreras Ery-Max (erytromycin) 250 mg kapslar och är nu inte längre
möjligt att få tag på. Erytromycin i form av Ery‐Max oral suspension 100 mg/ml, samt dospåse 200
mg, kommer fortsätta att tillhandahållas.
Som ersättning till enterokapslarna är Abboticin (erytromycin) tablett 250 mg godkänd. För tillfället
är den endast tillgänglig i förpackningsstorleken 100 st och ingår inte i läkemedelsförmånen. Mindre
förpackningsstorlekar samt besked om läkemedelsförmån förväntas under första kvartalet 2022.
Observera att absorptionen av tablett Abboticin 250 mg är lägre än för kapsel Ery-Max varför
dosering av tabletten blir högre. Doseringen av T Abboticin är 30-50 mg/kg upp till fulldos för vuxna
vilken är 2 gram per dag fördelat på 2-4 doser.
Mer information: Rekommendation om ersättningspreparat för Ery-Max kapslar från Strama
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Läkemedel som är restnoterade
• Pravidel (bromokriptin) 2,5 mg tabletter är restnoterat åtminstone till slutet av januari 2022.
Licensläkemedel Pravidel MEDA Pharm (godkänt i Tyskland) är möjligt att förskriva men har ca tre
veckors leveranstid. Prolaktinhämmarna kabergolin (Dostinex) och kinagolid (Norprolac) är
tillgängliga och är tänkbara behandlingsalternativ vid hyperprolaktinemi.
•

Fungoral (ketokonazol) schampo 20 mg/ml är restnoterat till mitten av april 2022. Tänkbart
alternativ är Selsun (selendisulfid) medicinskt schampo. (Det finns inget direkt utbytbart alternativ
eftersom inget annat ketokonazolschampo tillhandahålls.)

Läkemedel som åter är tillgängliga efter längre restnotering
• Beviplex Forte (vitamin B1, B2, B6 (15 mg vardera) samt nikotinamid 125 mg) tabletter
• Hydroklortiazid 12,5 mg tabletter

Kommande utbildningar
•

Kronisk njursjukdom, onsdagen den 9 mars 2022 (Obs nytt datum!), Konserthuset Växjö eller
digitalt (beror av pandemirestriktioner), samma program för- och eftermiddag
Om innehållet: Patienter med kronisk njursjukdom (CKD) riskerar att försämras över tid i njurfunktion och
drabbas av kardiovaskulära komplikationer. Behandling syftar till att bromsa upp förlust av njurfunktion och
förhindra insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Med utgångspunkt i det nya nationella vårdprogrammet för CKD kommer
utbildningen bl.a. att belysa screening och uppföljning av riskgrupper, när man ska remittera vidare samt vikten av tidig
behandling.
Medverkande: Professor Anders Christensson Njurmedicinska kliniken SUS Malmö och överläkare
Per-Henrik Nilsson, Medicinkliniken Växjö
Inbjudan med länk till anmälningsmöjlighet kommer i januari, men boka in datumet redan nu.

•

Hjärtsvikt, onsdagen den 27 april 2022, Konserthuset Växjö eller digitalt, samma program för- och
eftermiddag – mer information kommer under våren, men boka in datumet redan nu.

God Jul och Gott Nytt År
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