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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Läkemedelskommitténs januarimöte 

På läkemedelskommitténs möte i januari godkändes förslag till generellt direktiv för sjuksköterskor 
inom länets kommuner samt sortiment i kommunala läkemedelsförråd. De uppdaterade underlagen 
finns på läkemedelskommitténs hemsida. Uppföljning av byte till biosimilarer innehållande TNF-
hämmarna adalimumab och etanercept visar att förskrivningen av biosimilarer har ökat inom alla 
terapiområden, men att det fortsatt är en ansenlig del originalläkemedel kvar. Läkemedelskommittén 
anordnar utbildningar inom läkemedelsområdet och under 2022 planeras utbildningar inom psykiatri 
samt infektion och antibiotikaresistens.  
 

Ta del av det fullständiga protokollet på läkemedelskommitténs hemsida. 
 

 
 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården inom Region Värmland 

Verksamhetsområde läkemedelscentrum har i uppdrag att stödja vårdens verksamheter såväl 
strategiskt som operativt i läkemedelsfrågor. Här kommer vi under några veckor att ge en inblick i vår 
verksamhet och vad farmaceuter kan bidra med inom vården. På läkemedelscentrum arbetar 
farmaceuter och beredningsassistenter inom tre olika enheter. 
 

Läkemedelsberedningsenheten 
Läkemedelsberedningsenheten består av cytostatikaberedningen och läkemedelsberedningen. På 
cytostatikaberedningen bereds all parenteral cytostatika som ges i Värmland och på 
läkemedelsberedningen bereds övrig steril extempore som t.ex. antibiotika och smärtberedningar.   
Cytostatikaberedningen nås på tel. 179 47 och läkemedelsberedningen på tel. 179 48. 
 

Läkemedelsförsörjningsenheten  
Läkemedelsförsörjningsenheten tillhandahåller tjänsten läkemedelsservice (LMS) till vårdenheter 
på länets tre sjukhus. Övriga ansvarsområden innefattar bland annat upphandling av läkemedel, 
hantering av restnoterade läkemedel, ansvar för serviceförråd och läkemedelsautomater samt 
farmaceutisk kontroll av enheternas vätskevagnar. Läkemedelsförsörjningsenheten nås på  
tel. 151 40. 
 

Farmacitjänsteenheten 
Farmaceuter på farmacitjänsteenheten arbetar bland annat med klinisk farmaci, Cosmic 
läkemedelsmodul (ordinationsmallar, generella direktiv, ordinationsrätter), läkemedelsstatistik, 
utbildningar inom läkemedelsområdet, utredning av läkemedelsspecifika frågor samt deltar i 
läkemedelskommittén. Farmacitjänsteenheten nås på tel. 141 41. 
 

 
 

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. 

• Uppdaterat: Fortum, pulver till injektion- och infusionsvätska  

• Uppdaterat: Bondil uretralstift 

• Uppdaterat: Nozinan tablett 5 mg 

• Uppdaterat: Egazil depottablett 

• Uppdaterat: Adrenalin, lösning i förfylld injektionspenna 150 µg 

Nästa vecka →  Farmaceuter inom klinisk farmaci 

https://www.regionvarmland.se/download/18.66b7f1a17e71cd8b19e7ab/1643103868532/Protokoll%20l%C3%A4kemedelskommitt%C3%A9n%20220120.pdf
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

