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Atozet (atorvastatin + ezetimib) bör inte förskrivas 

Atozet, som är en kombination av 80 mg atorvastatin och 10 mg ezetimib, förskrivs i ganska stor 
omfattning i Värmland. Atozet kostar ungefär 10 kronor per tablett, medan kostnaden för 
atorvastatin och ezetimib förskrivna var för sig är cirka 1,50 kr. Kombinationspreparatet har fördelen 
att det blir färre tabletter för patienten att ta, men det motiverar inte prisskillnaden. Vid övergång 
från Atozet till de två separata läkemedlen blir besparingen för Region Värmland ungefär 800 000 
kronor per år med aktuell förskrivning på cirka 250 patienter. 
 

Att döma av siffror på hur väl målnivån på LDL <1,8 sekundärpreventivt (efter hjärtkärlhändelse) nås, 
verkar ezetimib fortsatt vara underanvänt. Dessutom kommer sannolikt ett nytt mål att bli LDL <1,4 
om vi i Sverige anammar aktuella rekommendationer från ESC (European Society of Cardiology). 
 

Förskrivning av Atozet sker främst inom slutenvården och det kan vara svårt att i primärvården 
ifrågasätta fortsatt förskrivning om eller när patienten remitteras ut. Terapigrupp hjärta-kärl 
rekommenderar därför, mot bakgrund av ovanstående, att 
 

• Atozet inte nyförskrivs.  

• aktuell förskrivning av Atozet byts ut i samband med receptförnyelse. 

• förskrivningen av ezetimib, när målnivåer inte nås, ökas. 
 

 

 
När ett läkemedel saknas - Tillvägagångssätt och beställningstyper 

När ett läkemedel inte finns på den vårdavdelning där det ska användas bör personalen i första hand 
kontrollera om ordinerat läkemedel eller lämpligt alternativ finns tillgängligt på sjukhuset. På 
intranätet under fliken Läkemedelsförsörjning finns excel-filer som visar vart olika läkemedel finns på 
sjukhusen i Arvika, Karlstad och Torsby. Endast avdelningar som har Läkemedelsservice finns med i 
filerna. Utöver det finns information om de olika sjukhusens service- och sällansortiment samt vilka 
läkemedel som kan hämtas i läkemedelsautomaten på Centralsjukhuset i Karlstad. Om ordinerat 
läkemedel eller lämpligt alternativ inte finns att tillgå på sjukhuset beställs läkemedlet från apoteket 
via inköpsportalen Raindance marknadsplatsen. Det finns tre olika beställningstyper som kan 
användas beroende på vilken tid på dygnet läkemedlet beställs.  
  

Leveranstyp Tidpunkt Beställning Leverans 

N1 = 
Normalbeställning 1 

 

Vardagar före kl.11.  
Raindance marknadsplatsen. Billigaste beställningstypen 
per orderrad. 

Nästkommande 
vardag 

N2 = 
Normalbeställning 2 

 

Vardagar före kl.15.  
Raindance marknadsplatsen. Något dyrare per orderrad. Nästkommande 

vardag 

 
N4 = 
Expressbeställning 

 
Vardagar efter kl.15 
samt brådskande 
beställningar. 

Via Raindance marknadsplatsen samt per telefon direkt 

till apoteket (tel. 010-447 73 00) för att bekräfta 

beställningen och boka lämplig transport. Observera att 
expressbeställning kan medföra en extra kostnad som 
bekostas av beställande enhet. Dyrast per orderrad. 

 
 
Snarast möjligt 

  
Observera att en del extempore-läkemedel från APL samt vissa licensläkemedel inte finns i 
inköpsportalen. Dessa beställs från apoteket via separata beställningsrutiner. Mer information om 
beställningstyper, kostnader och beställningsrutiner finns på intranätet på Läkemedelsförsörjningens 
sida under fliken avtal och beställningsrutiner.  

http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/Lakemedelsforsorjning/
http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/Lakemedelsforsorjning/nya-lakemedelsforsorjningen/

