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Nationella riktlinjer för behandling av
endometrios

Vårdorsakat läkemedelsberoende

Kunskapen om sjukdomen endometrios
behöver bli betydligt bättre inom vården.
Det är också viktigt att smärtan inte
normaliseras, att vårdinsatser sätts in tidigt
och att fler får tillgång till individualiserad
behandling. Detta tas upp i de första
nationella riktlinjerna för endometrios,
synpunkter på remissversionen tas emot till
och med 31 maj.
Nationella riktlinjer för psoriasis.
Individuell genomgång av riskfaktorer och
stöd att ändra levnadsvanor bör erbjudas
personer med psoriasis. Krämer med
kortison, medicinsk fotvård och i svårare fall
klimatvård är andra rekommendationer, som
publicerats i de första nationella riktlinjerna
för psoriasisvård. Synpunkter på remiss‐
versionen tas emot till och med 31 maj.

Läkemedelsverket
Nya åtgärder för att minska
valproatexponering under graviditet.
Europeiska kommittén för läkemedels‐
säkerhet (PRAC) har tidigare vidtagit
åtgärder för att stärka varningar och
begränsningar för användningen av valproat
hos kvinnor och flickor. Risk finns för
missbildningar och försenad utveckling hos
barn som exponeras för valproat i
livmodern. Förbättrad implementering av
tidigare åtgärder kompletterat med helt nya
åtgärder föreslås.
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Maria Brygg, famljeläkare och Mats
Rothman verksamhetschef på EPM, kommer
under 2018 att besöka vårdcentraler och
berörda kliniker för att ge stöd vid
implementering av riktlinjer vid förskrivning
av beroendeframkallande läkemedel.
Alvedon 665
Kom ihåg att ändra alla pågående
ordinationer på Alvedon 665, som kommer
att utgå 31 maj 2018. En lista med
dospatienter har skickats till
verksamhetschef på förskrivande enhet.
Nyheter i Pascal 2.1 från 14:e april:
Ny startsida, beställd akutproduktion syns i
läkemedelslistan Pascal, möjlighet att förnya
slutexpedierade recept. Förfinad sökfunktion
i beslutsstöd biverkningar som även
innefattar synonymord. För fler nyheter se
Ineras webinar t.o.m. 13/4 därefter finns
information under ”glödlampan” i Pascal
eller direkt i handboken.
Vårens Lunchföreläsningar:
17 april: Lena Bixo om behandling vid
diabetes
22 maj: Ischemisk hjärtsjukdom
Kl 12 i samlingssalen Ing 29.
Läkemedelskommittén bjuder på lätt lunch
med dryck. Inbjudan skickas ut någon vecka
innan, du kan också anmäla dej via Epost;
lakemedelskommitten@regionvastmanland.se
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