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Serviceförråd och Sällanförråd NUS och 
Skellefteå lasarett  
Serviceförråd och sällanförråd för läkemedel finns på 
NUS och Skellefteå lasarett.  
 
Serviceförråd NUS och Skellefteå:  
I serviceförråden förvaras ett fastställt sortiment för 
vårdavdelningarnas behov. Läkemedel som tas ur 
serviceförråden återbeställs innan de tar 
slut. Sortimentet i respektive serviceförråd har 
reviderats september 2021.  
Sortiment NUS  
Sortiment Skellefteå  
  
Sällanförråd NUS och Skellefteå:  
I sällanförråden förvaras läkemedel som skänkts av 
enheter på sjukhusen och som sedan kan användas av 
annan enhet.  

Förråden är tillgängliga för behöriga i vården dygnet 
runt.  
 
Hitta till service- och sällanförråd på NUS: 
By 10 E. Ta hissen i G till plan 5. Beläget till vänster 
genom dörrar på ortopedisk vårdavdelning. Förrådet 
är märkt "förråd" och är den första dörren innanför 
glasdörren. 

Hitta till service- och sällanförråd på SKE: 
Beläget på plan 2, i samma korridor som 
personalgymmet. 
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Generiskt alternativ till Mollipect  
Hostmedicinen Mollipect (bromhexin+efedrin) ingår 
inte i läkemedelsförmånen och därför sker inte det 
automatiska generikautbytet på apoteken. Nyligen 
lanserades dock billigare generika till Mollipect under 
namnen Coldypect och Etrilect. Läkemedelsverket 
har bedömt att dessa båda är direkt utbytbara mot 
Mollipect.  
I central receptfavorit för Mollipect har vi nu lagt till 
en instruktion till apoteken om att de får byta till 
generika utan förskrivarkontakt. Det blir sedan upp 
till patienten att bestämma om de vill byta eller inte, 
men det handlar om en besparing för patienten på 
omkring 100 kr per flaska a 500 ml. 
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Fenemal Meda tabletter avregistreras 

Fenemal Meda används vid epileptiska anfall hos 
vuxna och barn. Viatris (Meda) har slutat/ kommer att 
sluta tillhandahålla samtliga tabletter av Fenemal 
(fenobarbital) i Sverige. Det återstår då endast ett 
oralt alternativ av fenobarbital på den svenska 
marknaden: Fenobarbital APL, oral lösning 5 mg/ml 
(vnr 345181). 

Viatris kommer inte att få in några ytterligare batcher 
till Sverige men lagret av Fenemal tabletter 100 mg 
beräknas räcka till februari 2022, övriga styrkor (15 
och 50 mg) är redan avregistrerade. 

Vid frågor, kontakta medicinsk information Viatris, 
tel: 08-630 19 00.  
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Primperan rest 
Primperan (metoklopramid) 10 mg tabletter restar i 

samtliga förpackningsstorlekar. Även samtliga 

generiska alternativ på den svenska marknaden 

restar. Primperan beräknas enligt tillverkaren åter 

2021-12-03. Dock meddelar Apoteket AB på NUS 

att de fortfarande har godkänt läkemedel 

med metoklopramid kvar i lager! 

Nedanstående licensalternativ finns att tillgå under 
restperioden och finns som regionlicens för 
rekvirering och förskrivning på recept. Det behövs 
alltså inte en enskild licens för varje patient som ska 
ha recept på oralt metoklopramid. För apoteken 
underlättar det om diarienumret 5.2.1-2021-069266 
anges på receptet. 
 
Produktnamn: MCP HEXAL 
Styrka: 10 mg 
Beredningsform: Tablett 
Pris: 175 kr 
Ange diarienummer 5.2.1-2021-069266 på receptet 
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Oxykodonprodukter förväxlingsrisk 
Orginalpreparatet Oxycontin är långverkande och ett 
flertal generiska produkter finns med namnet 
Oxycodone depot (alternativt Oxikodon depot). 
 
Orginalpreparatet Oxynorm är kortverkande och ett 
flertal generiska produkter finns med namnet 
Oxycodone (alternativt Oxikodon). 
 
Suffixet ”depot” berättar för oss att preparatet är 
långverkande. På detta sätt kan man skilja på 
långverkande och kortverkande preparat med 
oxykodoninnehåll. 
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Calendarium 

Onsdag 8/10 12.10 – 12.55 
Läkemedelslunch: Varför ska jag fråga om alkohol?  
Hur frågar jag? Vad gör jag av svaret? 
Gabriella Sjöström Green, hälsoutvecklare vid 
folkhälsoenheten. 
Föreläsning via Teams  
Klicka här för att ansluta till mötet 
 
Fredag 8/10 13.00 – 16.00 
Kroppssammansättning hos vuxna med komplexa 
medfödda hjärtfel. 
Disputation: Karna Johansson 
Sal B 9 tr, NUS 
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin 
 
Fredag 15/10 09.00 – 12.00 
Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud; 
metodologiska och kliniska studier. 
Disputation: Emma Nyman 
Bergasalen, NUS 
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin 
 
Fredag 15/10 09.00 – 12.00 
Djup hjärnstimulering som behandling vid 
tvångssyndrom. 
Disputation: Matilda Naesström 
Sal A, Byggnad F, NUS 
Inst. för klinisk vetenskap 
 
Fredag 15/10 13.00 – 16.00 
Fuchs endoteliala corneala dystrofi – genetisk orsak 
och som riskfaktor vid gråstarrskirurgi. 
Disputation: Andreas Viberg 
Betula, NUS 
Inst. för klinisk vetenskap 
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