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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Atropin och Efedrin – Olika färger förekommer på förpackningarna  

Läkemedelsnytt v.11 2021 informerade om att förpackningar av Atropin Mylan 
och Efedrin Mylan under en övergångsperiod har samma gröna färg. Nu börjar 
dock Efedrin Mylan levereras med den nya färgmarkeringen, lila remsa på vit 
kartong. Var därför observant på att det kan finnas både gröna och lila 
förpackningar i omlopp under en tid framöver. Även Atropin kan förekomma i 
två olika färger, gul eller grön kartong. Anledningen till färgförändringen är att 
ytterförpackningarna och etiketterna för Atropin Mylan och Efedrin Mylan har 
uppdaterats i enlighet med färgguiden Färgmärkning av sprutor inom anestesi 
och intensivvård enligt ISO 26825:2008.  
 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – klinisk farmaci 

Inom klinisk farmaci genomför farmaceuter på farmacitjänsteenheten läkemedelsgenomgångar både 
inom öppen- och slutenvård. Det är oftast inbokade patienter, men kan även vara en inkommen 
förfrågan med kort varsel. Vi går igenom patientens läkemedelslista och ser över om något 
läkemedel kan behöva sättas ut, sättas in eller utvärderas vad gäller effekt eller biverkningar. 
 

På särskilt boende och inom hemsjukvården deltar vi vid inbokade teamronder tillsammans med 
läkare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Vi är även en del av Mobilt resursteam i Karlstad. Där 
utför vi läkemedelsgenomgångar inför inskrivning av patienter i teamet. Läkaren kan då ta del av vår 
journalanteckning som stöd inför sitt första besök hos patienten. 
 

Inom slutenvården deltar vi i arbetet med CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) på avdelning 
23. Arbetet innebär en multiprofessionell bedömning av den multisjuka, sköra, äldre patienten och 
syftar till ett förbättrat helhetsomhändertagande. 
 

Kontakt: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se eller 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. 

• Restnoterat: Amoxicillin tabletter 500 mg   

• Uppdaterat: Nozinan tabletter 5 mg och 25 mg 

Läkemedelskommittén söker ny ordförande
Är du läkare och intresserad av att jobba med regionens 

läkemedelsfrågor? Eller känner du någon som skulle passa för rollen? Sök 

tjänsten som läkemedelskommitténs ordförande eller tipsa den eller de 

läkare som du tror skulle kunna passa!  

Sök på Ordförande läkemedelskommitté bland regionens Lediga jobb.  

Sista ansökningsdag är 20 februari. 

Nästa vecka →  Ordinationsmallar i Cosmic 

https://intranat.regionvarmland.se/download/18.36d35dc31791eead02837d7/1619777377579/L%C3%A4kemedelsnytt%20vecka%2011%202021.pdf
https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/fargmarkning-av-sprutor-inom-anestesi-och-intensivvard/
https://sfai.se/riktlinje/medicinska-rad-och-riktlinjer/anestesi/fargmarkning-av-sprutor-inom-anestesi-och-intensivvard/
mailto:farmacitjansteenheten@regionvarmland.se
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://intranat.regionvarmland.se/anstallning-och-arbetsmiljo/lediga-jobb

