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Norrländska läkemedelsdagarna 2022 
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anordnar 

norrländska läkemedelsdagarna för artonde året i 

rad. Föredragen ska försöka besvara kritiska frågor av 

praktiskt värde för vården med den evidensbaserade 

kunskap vi har just nu. Hur handlar vi rent praktiskt? 

Detta med hänsyn till resurser ute på "fältet" och 

andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare 

ute i praktisk vård måste ta hänsyn till. 

 

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor och 

farmaceuter 

Datum och tid: 1, 2 och 3 februari 2022 13:00-16:30 

Plats:  Digitalt. Länk skickas till dig som 

anmält dig. 

Anmälan: 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d5101ed33587  

 

Eller genom QR kod 
 

 

 

 

 

Anmäl senast: 24 januari 2022 

Deltagaravgift: ingen deltagaravgift detta år 

Eventuella frågor hänvisas till: 

anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se  
 

Arrangörer:  

 

 

Program 

Dag 1 - 1 februari 

13:00 Erfarenheter från 

läkemedelsgenomgångar – apotekaren tipsar 
Anna Berglin, apotekare, Region Västernorrland 

Emma Wedin, apotekare, Region Jämtland Härjedalen 

Evelina Bernberg, apotekare, Region Norrbotten 

Jeanette Jonsson, apotekare, Region Västerbotten 

14:15 Fallgropar vid antibiotikabehandling 
Maria Furberg, MD, PhD. Specialist i allmänmedicin och 

infektionssjukdomar Överläkare vid Infektionskliniken, 

NUS, Utredare vid Läkemedelsverket, LiA 

15:30 IBS och förstoppning 
Pontus Karling, överläkare i medicinsk gastroenterologi, 

Region Västerbotten 

Dag 2 - 2 februari 

13:00 Långtidscovid 
Judith Bruchfeld, överläkare, Karolinska institutet 

Malin Nygren Bonnier, fysioterapeut, Karolinska institutet 

Marcus Ståhlberg, kardiolog, Karolinska institutet 

Michael Runold, lungläkare, Karolinska institutet 

14:15 Pris på läkemedel 
Anders Bergström, läkemedelsstrateg, Region Norrbotten 

Anna Söderlind, apotekare, Region Västernorrland 

Douglas Lundin, chefsekonom, tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket 

15:30 Olycklig i paradiset 
Christian Rück, psykiater, professor i psykiatri och 

forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet 

Dag 3 - 3 februari 

13:00 Osteoporos, frakturkedja i 

Västernorrland och modern behandling 
Eva Oskarsson, Överläkare, rehabiliteringskliniken, 

Sundsvall 

Maria Bohman, mottagningssköterska och 

frakturkoordinator, Osteoporosmottagningen Region 

Västernorrland 

14:15 Lewy body sjukdom 
Elisabet Londos, överläkare, professor, region Skåne 

15:30 Läkemedel och miljö 
Mer information kommer 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d5101ed33587
mailto:anmalan.lakemedelskommitten@rvn.se


 
Redaktion: Läkemedelskommitténs kansli 
lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se 

 Ansvarig utgivare: Bo Sundqvist 
Redaktör: Therese Ahlepil, 
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Receptfria läkemedel mot springmask  
Tillgången på det receptfria läkemedlet Vanquin 

(pyrvin) tablett 50 mg för springmask har under de 

senaste åren varit begränsad, och patienterna har i 

stor utsträckning varit hänvisade till det tidigare 

receptbelagda läkemedlet Vermox. I somras 

godkände Läkemedelsverket läkemedlet Pyrvin 100 

mg för receptfri försäljning på apotek vid behandling 

av springmask. Även Vermox (mebendazol) som 

tidigare enbart har funnits receptbelagt, finns nu 

tillgänglig både i tablettform och oral lösning för 

receptfri försäljning på apotek.  

 

Vermox receptfritt  

Vermox har andra godkända indikationer utöver 

springmask, men apoteken har meddelat att Vermox 

får säljas receptfritt endast på indikation springmask. 

Förpackningsstorlek och styrkor på beredningarna är 

samma som finns tillgängliga för receptförskrivning.  

 

Likheter och skillnader mellan Pyrvin och Vanquin  

• Pyrvin och Vanquin innehåller samma verksamma 

ämne (pyrvin). 

• Båda kan köpas receptfritt på apotek. 

• Pyrvin har styrkan 100 mg per tablett, Vanquin har 

styrkan 50 mg. 

• Doseringen och maxdosen av Pyrvin skiljer sig något 

jämfört med Vanquin, se FASS för respektive 

läkemedel. 

• Läkemedlen har snarlika skrivningar om graviditet 

och amning men i produktinformationen för Pyrvin 

rekommenderas som försiktighetsåtgärd att undvika 

användande under graviditet. Läkemedelsverket 

bedömer dock att Pyrvin kan användas under 

graviditet och amning om behandling behövs 

eftersom det verksamma ämnet inte tas upp från 

magtarmkanalen och därför inte heller passerar över 

till fostret eller modersmjölken. 

 

Läkemedelskommittén 

 
 
 
 
 

Calendarium 
 
Fredag 10/11 09.00 – 16.00 
Preventivmedelsdag med Helena Kopp Kallner 
Anmälan görs i utbildningsportalen senast 5/11. 
 
Fredag 19/11 08.30 – 11.30 
VUB: Vidareutbildning för distriktsläkare i Region 
Västerbotten (digitalt): Hjärnskador hos barn (Niklas 
Timby) + Läkarnas kompetens vid vård på LSS boende 
(Ulf Lindström, Roger Jonsson m.fl.) 
Anmälan görs i utbildningsportalen senast 19/11. 
 
Fredag 19/11 09.00 – 12.00 
Psykisk ohälsa hos ungdomar - tidstrender och 
validering av självskattningsskalor. 
Disputation: Ida Blomqvist 
Bergasalen, målpunkt Q0, NUS 

Inst. för klinisk vetenskap 
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