EN FÖRTECKNING ÖVER DE BASLISTEPREPARAT SOM SJUKSKÖTERSKOR MED
FÖRSKRIVNINGSRÄTT HAR RÄTT ATT FÖRSKRIVA
Utgångspunkt för listan är HSLF‐FS 2018:43 Läkemedelslista för sjuksköterskor med
förskrivningsrätt, utifrån denna lista har vi tecknat ner de preparat som är rekommenderade
i Basläkemedel 2019. Se även www.regionvastmanland.se/baslista och HSLF‐FS 2018:43

Läkemedelskommittén i Västmanland
Mun och Svalg
1.1 Hög kariesrisk i samband med muntorrhet
hög risk
NaF
munsköljv
Dentan 0,2 %
(daglig sköljning)
måttligt ökad risk
NaF
tuggummi
Fluorette
NaF+äppelsyra sugtabl
Xerodent
saliversättning (ej läkemedel)
spray
ProxidentEF
gel
Oral BalanceEF
salivstimulerande
NaF+äppelsyra
Xerodent
1.2 Oral och peroral candidiasis
nystatin*

2.5 Symtomatisk behandling av ospecifika
diarréer
loperamid*
2.6 Tillfälligt vid anala besvär
prednisolon, cinkocain
ScheriproctEF
Hudinfektioner
5.1 Candidainfekterade blöjutslag och
intertriginös candida
ekonazol
kräm
Pevaryl
klotrimazol kräm
CanestenEF
5.2 Fotsvamp
ekonazol
kräm
klotrimazol kräm
terbinafin* kräm mm

Pevaryl
CanestenEF

1.4 Munsår orsakade av herpes simplex hos
immunkompetenta patienter
virushämmande (lokal behandling)
‐ ej till barn under 12 år
penciklovir kräm
Vectavir
aciklovir
kräm
AntiEF

5.3 Fotsvamp eller intertriginös candida, med
besvärande klåda
komb med hydrokortison
mikonazol hydrokortison
Daktacort*

Mage och tarm

6.1 Eksem
milt verkande glukokortikoider
hydrokortison
Hydrokortison Trimb
hydrokortison
Mildison Lipid

Eksem

2.1 Symtomatisk tillfällig behandling vid
epigastralgier och halsbränna
– endast receptfria läkemedel
pantoprazol*
omeprazol*

6.2 Akuta eksem av varierande genes
medelstarkt verkande glukokortikoider
klobetason
Emovat
hydrokortisonbutyrat
Locoid
starkt verkande glukokortikoider
‐ max 30 g förp
betametason
Betnovat
mometason*
Ovixan

2.4 Förstoppning
osmotiskt verkande medel
laktulos*
makrogol
Forlax*
makrogol komb
Moxalole*
bulkmedel (ej vid opioidbehandling)
sterkuliagummi
Inolaxol
ispaghulaskal
Vi‐Siblin
tarmirriterande medel
Na‐pikosulfat
Cilaxoral

Ansikte och hårbotten
7.1 Utvärtes behandling av lindrig acne vulgaris
bensoylperoxid
BasironEF AC 5‐10%
adapalen
Differin
bensoylp. adapalen
EpiduoEF
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7.2 Mjällbildning och seborroisk dermatit i
hårbotten
ketokonazol* schampo

mometason*
flutikason, azelastin
Dymista
– ej nyinsättning av Dymista

Hud övrigt

13.3 Allergisk rinit och konjunktivit
cetirizin*
desloratadin*

8.1 Torr hud
karbamid
glycerol
karbamid+NaCl
propylenglykol kräm
propylenglykol lotion

Canoderm
Miniderm
Fenuril*
Propyderm
Propyless

8.2 Avlägsnande av fjäll och krustor
Salicylsyra i vaselin APL
Salicylsyra i olja APL
Salicylsyra i Decubal kräm APL
8.5 Tillfällig klåda
klemastin
tabl

Tavegyl

Infektion
9.1 Scarlatina odlingsverifierad
9.2 Tonsillit hos patient i samma hushåll som
aktuellt fall av scarlatina
fenoximetylpenicillin
Kåvepenin*
Urinvägar och könsorgan
10.2 Lokala östrogenbristsymtom
estriol
lokalt
Ovesterin
estradiol
lokalt inlägg Oestring
estradiol
lokalt
VagifemEF
‐ ej nyinsättning av Oestring o Vagifem
Smärta
12.1 Tillfällig lätt till måttlig smärta
paracetamol
Alvedon*
ibuprofen*
12.2‐dysmenorré utan organisk orsak
paracetamol
Alvedon*
ibuprofen*
naproxen*
ketoprofen
– endast perorala beredningar
12.3 Lokala smärttillstånd av lätt till måttlig
intensitet i samband med muskel‐ och
ledskador, t.ex. sportskador
ibuprofen
gel
IprenEF

13.3 Extern otit
glukokortikoid+antib
örondr
Ögon

14.1 Allergisk konjunktivit
1:a hand
natriumkromoglikat ögondr Lecrolyn*
levokabastin
ögondr Livostin
2:a hand
ketotifen
ögondr Zaditen
olopatadin
ögondr Opatanol
14.2 Allergisk rinit och konjunktivit
cetirizin*
tabl
desloratadin* tabl
14.3 Bakteriell konjunktivit
kloramfenikol ögonsalva
Kloramfenikol
fusidinsyra ögonsalva
Fucithalmic
14.5 Tillstånd av torra ögon p.g.a. naturlig
tårvätskeinsufficiens eller blåst damm etc.
hypromellos
Hyprosan
karbomer
Oftagel
Övrigt
15.2 Tillfälligt illamående
meklozinklorid
Postafen
– ej till barn eller gravida kvinnor
15.3 Hjälp mot abstinensbesvär vid
rökavvänjning
nikotin tuggummi plåster sugtabl mm
flera preparat

Förklaringar
– Riskläkemedel för äldre
* ‐ utbytbara läkemedel
EF – läkemedel utan förmån

Öron–näsa‐hals
13.2 Allergisk rinit
budesonid

Terracortril m
Polymyxin B

Desonix*
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