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Socialstyrelsen
Uppdaterade Nationella riktlinjer för
Hjärtsjukvård
En ny metod för att behandla svår förträngning i
en av hjärtklaffarna får hög prioritet. Nya
blodförtunnande läkemedel till personer med
förmaksflimmer, så kallade NOAK, får också
genomgående högre prioritet än warfarin.

Läkemedelsverket
Pregabalin narkotikaklassat
Från och med den 24 juli är pregabalin klassat
som narkotika klass V. Vid sidan om den
medicinska användningen finns en svart
marknad för pregabalin och mycket talar för
att missbruksanvändningen av substansen har
ökat markant de senaste åren i Sverige.
Särskild receptblankett ska användas, iterering
endast för elektroniska recept, minsta
förpackning vid telefonförskrivning.
Om pregabalin är indicerat, välj i första hand
generiskt alternativ, t ex Pregabalin Orion.
Se även medicinsk instruktion nr 40883 för
beroendeframkallande läkemedel i
Ledningssystemet.
Behandlingsrekommendationer vid hud‐ och
mjukdelsinfektioner uppdaterad
Rekommendationerna är framtagna i samarbete
med Strama, och poängterar rätt användning av
antibiotika, i första hand gäller
betalaktamantibiotika, om behandling behövs.

TLV
Minskade kostnader för läkemedel till
blödarsjuka
Tack vare nya avtal mellan landsting oh företag i
samband med TLV:s omprövning av
subventionen, sänks kostnaderna med mellan
200 och 300 miljoner kronor per år.

Dostjänst
Tilläggsdoser

Från den 10:e september kommer
Apotekstjänst att tillverka tilläggsdoser som
alternativ till ersättningsdoser vid
nyförskrivning/ordinationsändring där akut
produktion av ny dosrulle markeras i Pascal.
Tilläggsdoser: En dosrulle som kompletterar
ordinarie dosrulle fram till nästa ordinarie
leverans. Tillverkas vid nyinsättningar/
dosökningar som markerats med akut
produktion. Varje tilläggsdos märks med en
etikett med följande text: ”På grund av ny
ordination från din läkare får du här ett tillägg
till redan levererade dospåsar med samma
datum. Du ska tillfälligt ta påsar från 2
dosrullar”.
Ersättningsdoser: En dosrulle som ersätter
ordinarie rulle och tillverkas i resterande fall,
t.ex. avslutad behandling eller dosminskning
och där akut produktion markerats i Pascal.

Läkemedelskommittén

Behandlingsrekommendation för
öroninflammation (rörotit) uppdaterad.

Höstens lunchföreläsningar

För att ge en så heltäckande behandlings‐
rekommendation som möjligt har avsnittet för
rörotit uppdaterats till att även omfatta
läkemedel med ciprofloxacin.
Övriga delar av rekommendationen för akut
mediaotit från 2010 påverkas inte.
Rekommendationen att i första hand använda
Terracortril med Polymyxin B kvarstår

27 november
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18 oktober
Som vanligt håller vi till i samlingssalen Ing
29, kl 12‐13. Läkemedelskommittén bjuder på
lätt lunch och kaffe.
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