Nyhetsbrev
Information från läkemedelskommittén och medicinska kommittén – maj 2022

Gemensamt arbete med hur kunskapsstöd ska
användas i Region Kronoberg i framtiden
Onsdagen den 20 april samlades Medicinska kommittén, medicinska
grupper och övriga grupper i kunskapsorganisationen i Region
Kronoberg för att diskutera hur arbetet med hälso- och sjukvårdens
kunskapsstyrning och kunskapsstöd ska fortsätta i framtiden.
Utgångspunkten är att man i framtiden ska använda Nationellt
kliniskt kunskapsstöd (NKK) som huvudkälla.
I hälso- och sjukvården finns mängder av olika kunskapsstöd som
används på olika sätt och nivåer; nationell-, regional- och lokal nivå.
Även i Region Kronoberg finns det ett stort antal lokala medicinska
riktlinjer och andra kunskapsstöd som är vägledande i mötet med
och vårdandet av patienter. Det finns också internationella,
nationella och regionala kunskapsstöd för både primärvård och
specialiserad vård.
NKK är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram,
kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskap. I dagsläget täcker NKK
bara primärvården men framöver kommer kunskapsstöd för specialistvården också ingå.
Workshopen var startskottet för Medicinska kommitténs och de medicinska gruppernas och övriga gruppers
arbete med hur vi i Region Kronoberg ska arbeta med kunskapsstyrning och kunskapsstöd i framtiden.
-

Målet är att varje läkare eller sjuksköterska ska veta var på webben man kan vända sig för att få
kvalitetsgranskad och uppdaterad information som är lätt att hitta. Idag kan det skilja sig väldigt
mycket varifrån man hämtar information eller kunskapsstöd och många kan nog uppleva att det är
svårt att veta var man ska söka efter kunskapen, säger Olle Bergström, ordförande medicinska
kommittén.

Utgångspunkten är att Region Kronoberg ska gå mot att använda NKK som huvudkälla för kunskapsstöd,
men formen och hur detta ska gå till behöver arbetas fram tillsammans med de medicinska grupperna.
Innehållet i de olika områdena i NKK behöver ses över och kompletteras med lokala tillägg för de riktlinjer
som gäller i Region Kronoberg.

Utbildningsdag om hjärtsviktsbehandling
Den 27 april genomfördes en uppskattad utbildningsdag om hjärtsviktsbehandling. Kardiologen Oscar Braun
från Skånes universitetssjukhus i Lund samt olika företrädare för hjärtsviktsvården i Kronoberg höll i
programmet. Föreläsarnas bildspel finns tillgängliga via länken: Vårdgivarwebben/Läkemedel/Tidigare
utbildningsmaterial

Reviderade vårdöverenskommelser

Nedanstående vårdöverenskommelser är nyligen reviderade och finns publicerade på Vårdgivarwebben
- Vårdöverenskommelse Hudkliniken och primärvård
- Vårdöverenskommelse Ortopedkliniken och primärvård
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Att tänka på vid läkemedelsförskrivning – är det tydligt vad som menas?
Patient som fått recept med dosering ”1 tablett till middag” – när ska patienten ta läkemedlet egentligen?
• Är det en specifik tidpunkt som avses och i så fall när?
• Behöver läkemedlet tas i samband med en större måltid?
Alternativ för tydligare doseringsangivelse:
• Specifik tidpunkt: använd istället klockslag t.ex. 1 tablett kl 17
• Tas tillsammans med mat: Lägg till ”Tas vid måltid” eller liknande text i Notera vid administrering.
Informationstexten kommer både på den utskrivna läkemedelslistan och receptetiketten.

Medicinsk gas

Som ett första steg i att uppdatera utbildningsmaterialet för medicinsk gas i kompetensportalen har medicinska
gaskommittén tillsammans med Utbildning och lärande tagit fram en utbildningsfilm för hantering av
medicinsk syrgas i gasflaska.
Film - hantering av medicinsk oxygen i gasflaska
Filmen är lämplig att använda både som repetition och för nya medarbetare.
OBS! Vid inkoppling av syrgasflaskan, kom ihåg att både öppna avstängningsventilen och ställa in
flödet.
Det finns ett antal rapporterade avvikelser där man missat öppna avstängningsventilen och endast ställt in
flödet, vilket medfört att patienten blivit utan syrgas.
Dessa avvikelser har framförallt förekommit i samband med transport av patient. Tänk på att transportörer
inte får hantera syrgas självständigt. Sjukvårdspersonal på avdelningen ansvarar för att syrgasflaskan är korrekt
inkopplad till patienten innan transporten sker.
Mer information om medicinsk gas finns på vårdgivarwebben, under Medicinsk gas

Restnoterade och avregistrerade läkemedel

För aktuell information se Vårdgivarwebben - Restnoterade läkemedel
•

Fenantoin (fenytoin) 100 mg tabletter avregistreras efter
slutförsäljning. Lagret beräknas räcka till juli 2022.
Även Lehydan (fenytoin) 100 mg tabletter kommer att avregistreras
och är restnoterade. Enda tillgängliga alternativet vid behov av fenytoin
är Epanutin (fenytoin) kapslar 100 mg. Läkemedlen är inte
automatiskt utbytbara utan ny förskrivning krävs. På grund av
förväntad ökad efterfrågan kan dock även Epanutin komma att
restnoteras. Överväg därför gärna om det är möjligt att skifta till annan
behandling för den enskilda patienten.

•

Stesolid Novum (diazepam) injektion 5 mg/ml kommer att inte att återkomma under överskådlig
tid. Följande licensläkemedel finns tillgängliga:
• Diazepam 5 mg/ml inj. (lösning)
• Diazepam Lipuro 5 mg/ml inj. (emulsion)
Som ersättning till Stesolid Novum rekommenderas i första hand andra bensodiazepiner som
alternativ. För information om alternativ, se Vårdgivarwebben - Stesolid Novum inj. restnoterat
Diazepam i injektionsform finns inte tillgängligt i kommunala basförråden.
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•

Metalyse (tenecteplas) och Actilyse (alteplas) som båda används för trombolys kommer att ha
leveransproblem under en längre tid framöver.
Metalyse kommer inte tillhandahållas under perioden 2022-05-02 till 2023-01-31. P.g.a. prehospital
användning har Kronoberg fått en viss mängd Metalyse allokerat så att det förhoppningsvis ska räcka.
Företaget undersöker även möjligheten att förlänga hållbarhet med utgångsdatum 2022. I väntan på
besked är det därför viktigt att spara Metalyse som har passerat utgångsdatum.
Actilyse, 2 mg, som används vid kateter-ocklusioner kommer inte att tillhandahållas under perioden
2022-06-01 till 2023-12-22. Mer information kommer om ersättningsalternativ.
Högre styrkor av Actilyse (10, 20 och 50 mg) kommer att finnas tillgängliga, men tillgången kan
påverkas på grund av ett ökat behov av de högre styrkorna när Metalyse och Actilyse 2 mg inte finns.
Mer information se Rekommendation för hantering av restsituation för Metalyse och Actilyse 2 mg
från nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK)

Kommande utbildningar
•

Kognitiv svikt/demenssjukdom och konfusion onsdagen den 21 september 2022, på plats i
Konserthuset Växjö eller digitalt, samma program för- och eftermiddag. Inbjudan med
anmälningsmöjlighet kommer före sommaren, men boka in datumet redan nu.
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