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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Ny app med konverteringsguide för opioider 

Vid byte mellan olika opioider och beredningsformer är det viktigt att kunna jämföra 
dess effekter. I Rekommenderade läkemedel finns en konverteringstabell för opioider. 
Den finns nu också i en app, Konverteringsguiden framtagen av smärtenheten på 
Höglandssjukhuset i Eksjö, som är godkänd för användning i Region Värmland. 
Konverteringsguiden är en vägledning för att underlätta vid doskonvertering mellan 
olika opioider. Den innehåller också en nedtrappningsguide och 
smärtlindringsinformation. Konverteringsguiden är en rekommendation, men den 
enskilda ordinationen är alltid den ordinerande läkarens ansvar. 
 

Terapigrupp smärta är positiva till att det nu finns ytterligare ett verktyg i verktygslådan 
och att det förhoppningsvis gör att det nu ska vara lätt att göra rätt. Appen finns i  
regionens appkatalog.  
 

 
Nytt telefonnummer till E-hälsomyndigheten för hälso- och sjukvården 

Det finns ett nytt telefonnummer till E-hälsomyndighetens servicedesk som endast är till för hälso-
och sjukvården, apotek samt systemleverantör till en vård- eller apoteksaktör. Den som behöver 
komma i kontakt med E-hälsomyndigheten per telefon ska ringa nummer 0771-18 18 77. Det går 
också bra att mejla till servicedesk@ehalsomyndigheten.se. E-hälsomyndighetens andra nummer till 
kundtjänst 0771-76 60 00 vänder sig främst till medborgare som har frågor om covidbevis. 
 

 
Tänk på att förskriva rätt mängd läkemedel per uttag till patient 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skärpte 2018 tolkningen av den så kallade  
90-dagarsregeln. För patienter medför detta bland annat att hur mycket läkemedel som får  
hämtas ut vid ett tillfälle inom högkostnadsskyddet begränsas av mängden läkemedel som anges per 
uttag på ett recept. Den maximala mängd som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet 
är den mängd läkemedel som beräknas behövas för 90 dagar. Undantaget är preventivmedel som 
kan förskrivas i större mängd. Nytt uttag av ett läkemedel inom högkostnadsskyddet får tidigast 
göras när 2/3 av förbrukningstiden har passerat. 

Exempel: 
 

Om ett läkemedel förskrivs i doseringen 1x1 med 12 uttag à 30 tabletter, får patienten bara ta ut 30 
tabletter per gång inom förmånen. Patienten får tidigast göra ett nytt uttag inom 
högkostnadsskyddet när 20 tabletter har förbrukats enligt 2/3-regeln, det vill säga när 20 dagar har 
passerat. Det innebär ett besök på apotek var 20:e dag. Om mängden läkemedel ska räcka i 90 dagar 
behöver receptet i stället anges som 3 förpackningar à 30 tabletter per uttag.  

 

Aktuella restnoteringar 
 
 

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt 
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. 

• Restnoterat: Trica injektionsvätska 

 

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

