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Information från Läkemedelskommittén och Medicinska kommittén – sep 2022

Internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell
patientsäkerhetsdag. Medlemsländerna deltar i samband med detta i en världsomspännande kampanj. Syftet är
att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt. Temat för
2022 är säker läkemedelshantering. Internationella patientsäkerhetsdagen kommer att uppmärksammas inom
Region Kronoberg både externt och internt. För mer information se: Internationella patientsäkerhetsdagen Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se)
Från regionens sida vill vi lyfta det arbete som under 2021 och 2022 gjorts i samverkan mellan Läkemedelsrådet
och Patientsäkerhetsrådet. För mer info se Vårdgivarwebben - Läkemedel och slutrapporten som nu finns
publicerad. Patientsäkerhet läkemedel 2021-2022.
Vid senaste mötet i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp beslutades att arbetsgrupperna för Egenkontroll
respektive Läkemedelsavstämningar och läkemedelsgenomgångar fortsätter sitt arbete även under hösten 2022
med utvärdering i början av 2023. För övriga grupper fortsätter förbättringsarbetet i linjen och befintliga
strukturer som t.ex. Medicinska kommittén, Utbildning och lärande samt patientsäkerhetsansvariga.

Nu införs egenmätning av PK-värde (Coagucheck)

Patienter i Kronoberg som använder det blodförtunnande läkemedlet warfarin (Waran) kommer erbjudas att
med hjälp av en egenmätare (Coagucheck) själva mäta sitt PK-värde för att sedan justera sin blodförtunnande
medicinering.
Det är redan ungefär 15 patienter som är igång med egenmätare och i Växjö kommer ytterligare patienter få
utbildning under vecka 34 och framåt. I Ljungby startar utbildningarna senare under hösten. Mätaren är en
egenvårdsmaskin som patienten själv har ansvar för. Om en patient som har en egenmätare söker vård på
exempelvis en vårdcentral kan inte vårdcentralen se PK-värdena i labb-listan, då dessa istället lagras i
egenmätaren. I uthoppet i journalsystemet visas heller inte antal tabletter som patienten ska ta, eftersom
patienten doserar själv. Alla patienter som använder warfarin och bedöms vara lämpliga för egenkontroll
kommer få erbjudande om egenmätning av PK-värde under det kommande året.

Nytt SVF (standardiserat vårdförlopp)

Den första oktober införs ett SVF för myeloproliferativ neoplasi (MPN). Mer information finns på
Vårdgivarwebben. Vårdgivarwebben - Standardiserade vårdförlopp (SVF) cancer (regionkronoberg.se)
Kortversionen för inremitterande är på gång, likaså remissmallen i Cosmic.

Screening för tjock- och ändtarmscancer

I mitten av september får de första kronobergarna, födda år 1960 och 1962, erbjudande om provtagning för att
upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. Det är bara de individer som får erbjudandet som kan delta i
provtagningen. Under de kommande åren utökas provtagningen så att alla i åldrarna 60 - 74 år blir erbjudna att
delta vartannat år. Provet är kostnadsfritt för patienten och genomförs i hemmet genom ett avföringsprov (FITtest). Om analys av det inskickade provet visar att det finns osynligt blod i avföringen erbjuds personen vidare
utredning med koloskopi, vilket rör ungefär 2,5 procent av testerna. Mer information finns på 1177 ”Kolla
tarmen” Lämna prov för att upptäcka tarmcancer - 1177 och snart även på vårdgivawebben.
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Systematisk kunskapsgenomgång av den svenska modellen för riktade hälsosamtal
Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor har gjort en systematisk kunskapsgenomgång av den svenska
modellen för riktade hälsosamtal. Slutrapport avseende den svenska modellen för Riktade hälsosamtal (skr.se)
Seminarium med presentation av rapporten 16 september kl.12-13.30: Levnadsvanor: utvärdering av riktade
hälsosamtal | Kunskapsstyrning vård | SKR

Regionsubventionerade läkemedel

Ibland förekommer det behov av att förskriva läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, men som
patienten av olika skäl ändå inte ska betala själv. Det är då viktigt att rätt uppgifter anges på receptet så att
apoteken kan expediera patienten och fakturera Region Kronoberg på korrekt vis. All information finns på
Vårdgivarwebben: Vårdgivarwebben - Subvention av läkemedel utanför förmån (regionkronoberg.se)

Möjliggör utbyte på apotek av pregabalin och gabapentin

I ordinationsmallarna i Cosmic anger vi sedan länge att apoteken får byta mellan olika generika för gabapentin
respektive pregabalin även om det inte är godkänt för automatiskt utbyte. Vi vill uppmärksamma alla förskrivare
på att gärna ange detta även vid förskrivning utan mall eller via Pascal för att underlätta för apoteken (naturligtvis
under förutsättning att förskrivaren bedömt att utbyte är ok).

Restnoterade läkemedel
• Efter en lång tids restnotering vill vi uppmärksamma att Zyban (bupropion) åter är tillgängligt för
förskrivning vid tobaksavvänjning.

•

Brist på fenytoin: Då Fenantoin 100 mg tabletter och Lehydan 100 mg tabletter har avregistrerats
och Epanutin kapslar 100 mg är långvarigt restnoterade (åtminstone till v. 40) finns inget godkänt
läkemedel med fenytoin att tillgå. Överväg därför gärna om det är möjligt att skifta till annan behandling
för den enskilda patienten. Licensförskrivning av fenytoin-preparat godkänt i annat land är möjligt.

•

Aktuell information finns på
Vårdgivarwebben.
Illustration till höger beskriver hur
man navigerar sig fram till:
Vårdgivarwebben - Restnoterade
läkemedel
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Kommande utbildningar
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•

Konfusion onsdagen den 21 september 2022, på plats i Konserthuset Växjö eller digitalt, samma
program för- och eftermiddag. Läs mer i inbjudan! Anmälan senast 14 september via länk

•

FoU:s kalendarium med seminarier, forskningsluncher, statistikutbildningar mm. Alla varmt
välkomna! Vårdgivarwebben - FoU Kronoberg (regionkronoberg.se)

•

AMK (allmänmedicinskt kunskapscentrum) utbildningskalender för utbildningar som riktar sig
till primärvården Vårdgivarwebben - AMK utbildningskalender (regionkronoberg.se)
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