Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – april 2022
Empirisk antibiotikaterapi – ny utgåva
En ny version av kortet Empirisk antibiotikaterapi har tagits fram av Medicinsk grupp infektion/Strama
Kronoberg. Det är en behandlingsrekommendation i kortformat, i första hand tänkt för slutenvården, baserad
på Stramas nationella behandlingsrekommendationer för sjukhus
(se även appen Strama nationell) och Kronobergs medicinska
riktlinjer för infektioner.
Digital version finns tillgänglig via Antibiotikaguiden på
vårdgivarwebben. Där finns nu också ”Antibiotiskt spektrum” –
en översikt över förväntat antibiotikaspektrum i utbildningssyfte
– och ”Doseringstabell antibiotika standarddos och högdos” – en
sammanställning av de doser som förutsätts vid behandling enligt
S respektive I vid resistensbestämning enligt det nya SIRsystemet.
Fler tryckta kort beställs via Trycksaksportalen på intranätet eller
genom att kontakta lakemedelskommitten@kronoberg.se.
Information om vård av flyktingar från Ukraina
Nu finns en samlingssida på Vårdgivarwebben för all information som rör vård av flyktingar från Ukraina:
Vårdgivarwebben - Flyktingar från Ukraina (regionkronoberg.se)
Riktlinje för ”fritidsförskrivning” är uppdaterad
Riktlinjen ”Förskrivning av läkemedel utanför uppdraget som medarbetare inom Region Kronoberg” är
nyligen uppdaterad. Som tidigare gäller att även förskrivning utanför uppdraget bör ske via läkemedelsmodulen
i Cambio Cosmic om det är möjligt. Detta för att öka patientsäkerheten med målet att all läkemedelsförskrivning syns i patientjournalens läkemedelsmodul och nationella läkemedelslistan.
Elektroniska recept gäller från 10 maj
Elektronisk förskrivning är huvudregel från och med 10 maj 2022 och om Cosmic inte kan användas hänvisas i
första hand till eHälsomyndighetens tjänst Förskrivningskollen. Det finns även andra webblösningar och
applikationer för smarta telefoner tillgängliga på marknaden som kan användas för elektronisk förskrivning.
Förskrivning på pappersrecept får från och med 10 maj endast göras i något av följande undantagsfall:
• En teknisk störning vid förskrivningstillfället gör att det inte går att förskriva elektroniskt.
• Patienten behöver kunna hämta ut ett läkemedel i ett annat land inom EES-området.
• Förskrivaren bedömer att patienten har ett skyddsbehov som tillgodoses bättre genom förskrivning på
receptblankett än e-recept. Observera att information om recept skrivna på fullständigt personnummer
ändå kommer att registreras i elektronisk form av apoteket och synas i Nationella läkemedelslistan.
• Andra särskilda skäl. Läkemedelsverket har bedömt att det inte går att förutse alla orsaker till att recept
undantagsvis kan behöva förskrivas på receptblankett. Observera att avsaknad av ett elektroniskt system för
förskrivning inte är ett giltigt skäl.
Det är upp till förskrivaren att bedöma om något av ovanstående skäl gäller vid förskrivningen. Apoteket ska
inte neka expediering för att receptet utfärdats på receptblankett eller bedöma förskrivarens motiv till
förskrivning på receptblankett. Ändringar i förskrivningsregelverk 2021-2022 (lakemedelsverket.se)

Läkemedel som bör undvikas (röda kryss)
Listan över läkemedel som endast bör förskrivas när speciella skäl föreligger är uppdaterad. Dessa läkemedel
markeras med ett rött kryss i Cosmic. Listan innehåller även motivering till varför läkemedlet inte bör
förskrivas samt rekommenderat alternativ. Röda kryss i Cosmic - allmänna principer och förteckning
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”Min förskrivning”, överskådlig statistik över din läkemedelsförskrivning

För enskilda förskrivare och deras verksamhetschefer finns tjänsten ”Min förskrivning” från ehälsomyndigheten. Här ges möjlighet att studera sitt eget förskrivningsmönster på ett överskådligt sätt.
Statistiken presenteras bland annat i form av olika rapporter, som kan fungera som underlag för reflektion och
dialog om förskrivningsbeteende på en arbetsplats. All förskrivning ingår, inte bara recept skrivna i Cosmic.

Uppdaterade sortiment i avdelningsförråd
I samband med ny upphandling och de nya rekommendationerna för 2022 kommer följande förändringar
göras i avdelningarnas basförråd och inköpslistor. Byten genomförs av läkemedelsenheten i samråd med
avdelningen.
Nytt
Esomeprazol enterogranulat
Midazolam munhålelösning
Pelgraz injektion
Prometazin tablett
Prukaloprid tablett
Rocuronium injektion
Salmeterol/Flutikason inhalation

Ersätter
Nexium enterogranulat
Buccolam munhålelösning
Lonquex injektion
Lergigan tablett
Resolor tablett
Esmeron injektion
Seretide evohaler resp. diskus inhalation

Orsak
Rek 2022
Rek 2022
Upphandling
Rek 2022
Rek 2022
Upphandling
Utgått

Antibiotikaberedningsriktlinje
Det är viktigt att all personal som hanterar antibiotika har kunskap om hur de ska hanteras på ett korrekt sätt
för att undvika antibiotikaresistens och arbetsmiljöproblem enligt AFS 2005:5 Cytostatika och andra
läkemedel med bestående toxisk effekt.
Regionens riktlinjer för hantering av antibiotika har nu reviderats och finns tillgängliga i vårdhandboken (under
läkemedelshantering). Här finns också en förteckning över de beredningshjälpmedel som ska användas.
Antibiotikaberedning – skyddsåtgärder/rutiner för personal
Upphandlade produkter för beredning av antibiotika

Restnoterade och avregistrerade läkemedel

För aktuell information se Vårdgivarwebben - Restnoterade läkemedel
•

Vi vill särskilt påminna om att Addex-Kalium 2 mmol/ml infusionstillsats kommer att vara
restnoterat ytterligare en tid, preliminärt till början av maj 2022. I de flesta fall kan Addex
Kaliumklorid 2 mmol/ml, användas som ersättningspreparat till Addex Kalium. I de fall inte Addex
Kaliumklorid är ett alternativ finns licenspreparat med kaliumfosfat att tillgå. Mer information på
Vårdgivarwebben.

Kommande utbildningar
•

Hjärtsviktsbehandling, onsdagen den 27 april 2022, på plats i Konserthuset Växjö eller digitalt,
samma program för- och eftermiddag.
Ur programmet:
- Diagnostik och behandling vid hjärtsvikt
- Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp hjärtsvikt
- Tolka ekokardiografi – hjärtsviktsdiagnos
- Uppföljning på hjärtsviktsmottagning – vad gör sjuksköterskan?
- Fysioterapi inom hjärtrehabilitering vid hjärtsvikt
- Hjärtsviktsfall och frågor
Anmälan senast 19 april: Vårdgivarwebben - Utbildning om hjärtsviktsbehandling

•

Till hösten 2022 planeras en utbildning om kognitiv svikt och konfusion
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