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NYTT I REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2022
I hela listan har kommentarer omarbetats, lagts till och tagits bort jämfört med förra upplagan. I slutet av
vuxenlistan finns ett nytt avsnitt om tillfälligt uppehåll av läkemedel vid risk för intorkning.
Allergi
• Lecrolyn Sine (natriumkromoglikat) ögondroppar läggs till under lokalbehandling.
Anemier
• Avsnittet om vitamin B1 flyttas till mage-tarm. Erytropoietin utgår från rekommendationerna då
epo-behandling initieras av njurmedicinare eller hematolog.
Diabetes, Hormoner, Vitamin D
• Algoritmen för behandling av diabetes typ 2 är uppdaterad. Mindiab (glipizid) är avregistrerat och
utgår från rekommendationerna.
Gynekologi, Graviditet
• Mirena (levonorgestrel) hormoninlägg rekommenderas som ett alternativ till Levosert (levonorgestrel)
p.g.a. att de skiljer i insättningsteknik.
• Ändrad rangordning av preparaten vid atrofisk vaginit.
• Omarbetade kommentarer under avsnittet om klimakteriebesvär.
• Calma rekommenderas inte längre vid illamående hos gravida.
• Omarbetade kommentarer under avsnittet om depression och ångestsyndrom hos gravida.
• Ery-Max (erytromycin) är avregistrerat och utgår under avsnittet om övriga infektioner hos gravida.
Hjärta, Kärl, Koagulation
• Avsnittet om ischemisk hjärtsjukdom är omarbetat och byter namn till kranskärlssjukdom.
• Ny struktur i avsnittet om hjärtsvikt som delas in i rubrikerna bas- och tilläggsbehandling. SGLT2-hämmaren Jardiance (empagliflozin) läggs till under rubriken tilläggsbehandling och preparaten
under denna rubrik rangordnas.
Hud
• Nytt avsnitt om urtikaria.
• Nya kommentarer under avsnittet om svampinfektioner.
• Nya och omarbetade kommentarer under avsnittet om smärtande sår.
Infektion
• Efluelda/Fluzone HD (högdos influensavaccin) läggs till. Rekommenderas till personer på SÄBO.
• Ery-Max (erytromycin) har avregistrerats och ersätts av Abboticin (erytromycin) under avsnittet om
akut mediaotit (vuxna och barn) samt pneumoni (barn).
• Pyrvin (pyrvinium) ersätter Vanquin (pyrvinium) p.g.a. långvarig restnotering för behandling av
springmask.
• I barnlistan läggs Cefixim (cefixim) till som alternativ till Ceftibuten (ceftibuten) vid febril UVI.
Mage, Tarm, Obesitas
• Pentasa (mesalazin) klysma läggs till under avsnittet om proktit.
• Rekommendation av receptfritt kosttillskott som alternativ till Beviplex forte.
• Nytt avsnitt om rörelsesjuka i barnlistan.
Munhåla
• Inga ändringar i rekommendationerna.

Neurologi och Stroke
• Avsnittet om kronisk migrän tas bort och ersätts med en kommentar. Ingen specifik CGRPhämmare rekommenderas.
• Lorazepam (lorazepam) injektion läggs till som ytterligare alternativ vid akutbehandling av epilepsi.
Obstruktiva lungsjukdomar, Tobaksavvänjning
• Inhalatorsammanställningen är uppdaterad.
• Flutiform (flutikason+formoterol) ersätter Seretide Evohaler (flutikason+salmeterol) under avsnittet om
kombinationsbehandling av ICS/LABA vid astma.
• Ett nytt avsnitt om kombinationsbehandling med ICS/LAMA/LABA vid astma har lagts till och
Trimbow (beklometason+glykopyrron+formoterol) rekommenderas.
• Ny behandlingsalgoritm för läkemedelsbehandling av KOL. Eklira Genuair (aklidinium) ersätts av
Incruse Ellipta (umeklidinium). Grupperna ICS/LABA och ICS utgår från KOL-avsnittet.
• I barnlistan har avsnittet om vilka astmapatienter som ska skötas av barnmottagningen
uppdaterats.
Palliativ vård i livets slutskede
• Stesolid Novum (diazepam) tas bort under avsnittet om ångest.
Psykiatri
• Citalopram rekommenderas åter vid depression hos äldre.
• Nya avsnitt i barnlistan om ADHD och depression/ångestsyndrom.
Rörelseorganen
• Ny rubrik för avsnitten om frakturprevention, gikt och ledinjektioner.
• Nytt avsnitt om PMR (polymyalgia reumatika).
Smärta
• Dolcontin (morfin) rekommenderas åter som förstahandsval.
• Avsnittet om utsättning av opioider tas bort och i stället hänvisas till medicinsk riktlinje.
• Morfin injektion läggs till som ett andrahandsalternativ vid akut stensmärta.
Urologi och inkontinens
• Caverject (alprostadil) läggs till som alternativ till Caverject Dual (alprostadil) vid erektil dysfunktion.
Ögon, Öron-näsa-hals
• Ett nytt avsnitt om behandling av vagel läggs till.
• I avsnittet om torra ögon rekommenderas inte längre några preparat. Ögondroppar som
innehåller hyaluronsyra föredras och dessa är receptfria och klassas inte som läkemedel.

Nyheter i avsnittet om Kommunal hälso- och sjukvård
Generellt direktiv om läkemedelsbehandling samt akutask
• Genomgång av behandlingsanvisningarna med förtydligande av doseringar.
• Nästäppa tas bort från generellt direktiv.
• Ny behandlingsanvisning för ytanestesi vid omläggning av smärtsamma sår.
• I akutasken läggs Glukos injektionsvätska till vid hypoglykemi.
Sortiment i läkemedelsförråd i kommunal hälso- och sjukvård
• Läggs till: Risperidon tabletter 0,25 mg
• Tas bort: Nezeril näsdroppar
• Ändrad styrka: Klexane (enoxaparin) 2 000 E istället för 4 000 E då många patienter i
kommunal vård har behov av den lägre styrkan p.g.a. nedsatt njurfunktion.
Tillfälligt uppehåll av läkemedel vid intorkning
• Utvidgad lista som har delats upp i två nivåer. Läkemedel som kan pausas självständigt av
sjuksköterska och läkemedel som kan pausas eller dosminskas efter kontakt med läkare.

