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Socialstyrelsen
Kraftig ökning av läkemedel till barn efter 
gratisreformen

Reformen om kostnadsfria läkemedel till barn 
har fått ett brett genomslag. Andelen barn 
som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet 
uttag av läkemedel har ökat med 22 procent 
justerat för befolkningstillväxten.

Läkemedelsverket
Tabletter och kapslar med diklofenak blir 
receptbelagda

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter 
och kapslar med diklofenak ska 
receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie 
från 2018 indikerar att tidigare kända risker 
för hjärtkärlbiverkningar också kan ses vid 
lägre doser och kortare behandlingstid. 

Emerade injektionspenna: Större kraft kan 
behövas för aktivering av pennan

I sällsynta fall har Emeradepennan inte lösts 
ut på första försöket. Om detta händer ska ett 
nytt försök att aktivera den göras med större 
kraft. 

Behandla levande huvudlöss med 
dimetikon

Läkemedelsverkets uppdaterade 
behandlingsrekommendationer lyfter fram 
vikten av luskamning, kontaktspårning, 
information och behandling när levande löss 
hittats. Behandling ska i första hand göras 
med medicintekniska produkter innehållande 
dimetikon. 

Uppdaterad rekommendation för 
läkemedelsbehandling av epilepsi 

Läkemedelsverkets nya rekommendationer 
innehåller uppdaterad kunskap om terapival 
och skärpt säkerhetsinformation för 
användning av valproat. 

Enheten för sjukvårdsfarmaci
Säkerhetsnålen 2019 till Klinisk farmaci i 
primärvården

Enheten för sjukvårdsfarmaci vann Region 
Västmanlands patientsäkerhetspris för Klinisk 
farmaci i primärvården.

Dostjänst
Restnoterade läkemedel

Får ni post som är märkt med ”OBS! För akut 
hantering” från Apotekstjänst bör det 
behandlas snarast så att patienterna inte blir 
utan läkemedel. Utskicket görs enbart vid 
restnotering där dosleverantören inte på egen 
hand kan genomföra ett byte.

Läkemedelskommittén
Avråder egenfinansierad dos

Läkemedelskommittén avråder förskrivare 
från att registrera samtycke för personer 
som önskar egenfinansierad dosdispensering.

Picato

Fall av skivepitelcancer har rapporterats hos 
patienter som behandlats med Picato. Vissa 
kliniska studier visar på en ökad incidens av 
hudcancer. EMA granskar detta. Tills 
granskningen är klar föreslår vi att man 
förskriver Aldara eller Zyclara i de fall man 
väljer att behandla aktinisk keratos.

Behandla patienter med sömnbesvär utan 
sömnläkemedel

2-dagars utbildning i KBT 22-23 januari för 
distriktssköterskor. Boka via 
Kompetensplatsen. Kostnadsfri  tack vare 
guldpillerpengar från Dagen Medicin.
Intern länk direkt till utbildningen

Lunchföreläsning

27 november, Torbjörn Larsson, Immunbrist

Som vanligt håller vi till i samlingssalen Ing 
29, kl 12-13. Läkemedelskommittén bjuder på 
lätt lunch och kaffe.

Följ länkarna för ytterligare information
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