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Nya centrala receptfavoriter

Centrala receptfavoriter fungerar i datajournalen
som ett integrerat terapistöd med färdigskrivna
basrecept baserade på landstingets
terapirekommendationer. Tanken är att de ska
spara tid för förskrivarna och öka
patientsäkerheten. Läkemedelscentrum ansvarar
för kontinuerlig uppdatering av databasen för
centrala receptfavoriter.

Nya receptfavoriter, VACCINER, har nu
publicerats i databasen. VLLs rekommendation för
lägre patientkostnad är att vaccinerna beställs
direkt från leverantör. Receptet registreras i
läkemedelslistan.
De publicerade vaccinerna innefattar följande
diagnoser:

• TBE
• Hepatit A
• Hepatit B
• Hepatit A+B

Vid synpunkter, önskemål eller förslag vad gäller
centrala receptfavoriter, kontakta
lakemedelskommitten@vll.se

Läkemedelskommittén

Pregabalin narkotikaklassas

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen
beslutat att substansen pregabalin (Lyrica) ska
klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen
trädde i kraft den 24 juli 2018. Vid sidan om den
medicinska användningen finns en svart marknad
för pregabalin och mycket talar för att
missbruksanvändningen av substansen har ökat
markant de sista åren i Sverige, därav regeringens
beslut.
Pregabalin har indikationerna epilepsi, neuropatisk
smärta och generaliserat ångestsyndrom.
Pregabalin kommer att tillhöra förteckning V i
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10)
om förteckningar över narkotika. Förteckning V
omfattar vissa nationellt narkotikaförklarade
ämnen.
För förskrivare innebär det att särskild
receptblankett ska användas fr.o.m. 24 juli 2018
vid förskrivning på vanlig pappersblankett av
läkemedel innehållande pregabalin. Recept
utfärdade på vanlig receptblankett före den 24 juli
kan fortsatt expedieras under sin giltighetstid.
För att ett recept ska få itereras krävs det att
receptet är elektroniskt eller att receptet är i
pappersformat och förvaras på det

öppenvårdsapotek som utfört den första
expedieringen.
Vid förskrivning via telefon får endast minsta
förpackning, dock högst 30 avdelade doser,
förskrivas.
Förskrivare med inskränkt rätt att förskriva
narkotika får inte förskriva läkemedel med
pregabalin fr.o.m. den 24 juli men recept
utfärdade före detta datum får expedieras.
De avdelningar på sjukhus och hälsocentraler
som har pregabalin i sitt sortiment måste föra in
det i narkotikajournalen och bokföra in- och
utförsel.

Information inhämtad från Läkemedelsverket,
publicerad på läkemedelsverket.se 180711

Läkemedelsverkets årsrapport för
biverkningar 2017 publicerad

Den senaste årsrapporten för
biverkningsrapporteringar som
Läkemedelsverket sammanställt visar att Sverige
har en fortsatt god nivå av
biverkningsrapportering.
2017 tog Läkemedelsverket emot totalt 7 695
biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom
71 % från den svenska hälso- och sjukvården
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och 29 % var konsumentrapporter som oftast
skickats in av patienter eller anhöriga.
Att följa upp säkerheten vid användningen av
läkemedel är en av Läkemedelsverkets
huvuduppgifter. Det är viktigt för
säkerhetsarbetet att hälso- och sjukvården och
allmänheten rapporterar misstänkta
biverkningar till Läkemedelsverket. Svenska
rapporter om misstänkta biverkningar registreras,
förutom i Läkemedelsverkets databas, också i en
europeisk databas för fortsatt analys inom ramen
för det europeiska säkerhetsarbetet.
Biverkningsrapporterna kan exempelvis leda till att
produktinformationen uppdateras, att
rekommendationer om användningen ändras eller
att läkemedel tas bort från marknaden. Även
rapporter som gäller redan kända biverkningar är
värdefulla för att till exempel följa upp om
biverkningarnas allvarlighetsgrad eller förekomst
förändras.
För att säkerställa att det finns ett samband mellan
en rapporterad biverkning och ett läkemedel krävs
en noggrann utredning av den misstänkta
biverkningen. Viktiga faktorer är till exempel
patientens sjukdom(ar), andra läkemedel och
tidsförlopp. I de flesta fall kan ett samband med
läkemedlet fastställas först efter analys av många
liknande rapporter och uppföljande vetenskapliga
kliniska studier.

Information inhämtad från Läkemedelsverket,
publicerad på läkemedelsverket.se 180814

Sotacor utträder ur
läkemedelsförmånerna 30/9-18

Orginalläkemedlet Sotacor 80 mg blister 100
tabletter (sotalol) som används för att behandla
störningar i hjärtats rytm utträder ur
läkemedelsförmånerna på företagets begäran den
30 september. Produkten är ej utbytbar. Sotalol
Mylan finns kvar med förmån med tabletter á 80
mg och 160 mg.

Information inhämtad från TLV, publicerad på
tlv.se 180808

CALENDARIUM

V 37
Fredag 14 september 13:00-15:00
Psoriasisartrit: En komplex sjukdom – analys
av genetiska och serologiska markörer samt
av komorbiditet.
Disputation, Kristina Juneblad
NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Hörsal D
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Höstens läkemedelsluncher

19 september: Krister Lindmark, Överläkare,
Medicincentrum: ”Hur får vi ut rätt behandling
till rätt patient? Hjärtsviktsmedicinen Entresto
som exempel.”
3 oktober: Ewa Lassén, Laboratoriemedicin.
24 oktober Jill Taube, psykiatriker och
föreläsare från Stockholm. "Fysisk aktivitet och
psykisk hälsa".
21 november Eva Björnehall, reumatolog.
5 december Pontus Karling, expertgrupp
Mage/tarm.
Mer information kommer

um
Ansökan om medel för utbildningar inom
läkemedelsområdet
Välkomna med ansökan före 15 september
Mer information och ansökningsblankett finns på
Linda: Vård\Läkemedel\Utbildning

Läkemedelscentr
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