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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Terapigrupp psykiatri informerar 

Insättning av Abilify Maintena kan nu göras på två olika sätt  

Insättning av Abilify Maintena kan nu göras med två injektioner på en gång. De två alternativen att ge 
inledningsdos på anges i FASS:  

1. Injektion med en dos Abilify Maintena 400 mg på inledningsdagen och intag av oral 
aripiprazol 10–20 mg per dag 14 dagar i följd därefter.  

2. Injektion med två doser Abilify Maintena 400 mg, i separata muskler, på inledningsdagen 
tillsammans med en dos oralt aripiprazol 20 mg utan efterföljande tablettbehandling.  

 

Innan injektion med långverkande preparat ges ska det vara fastställt att patienten tolererar 
behandling med aripiprazol. Det görs vanligtvis genom dagligt oralt intag av adekvat dos i två veckors 
tid. I vissa fall bör dosen av Abilify Maintena reduceras till 300 mg vid insättning, se FASS för mer 
information.  
 
 
 

Höjt tak i högkostnadsskyddet för läkemedel  

Taket i högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes 
den 1 januari 2022 från 2350 kr till 2400 kronor.  
 

Högkostnadstrappan baseras på patientens 
sammanlagda kostnad för subventionerade 
läkemedel och reglerar den summa som patienten 
betalar. Se bilden till höger.  
 

Läs mer på E-hälsomyndighetens hemsida.  
 

 
 

Regler om begränsat uttag av läkemedel tas bort  

För att minska risken för hamstring eller att läkemedel skulle ta slut införde regeringen i april förra 
året en begränsning som innebar att öppenvårdsapotek endast fick lämna ut läkemedel till patienter 
för tre månaders förbrukning åt gången. 
 

Från och med den 18 januari 2022 kommer den regleringen att upphöra, vilket innebär att de tidigare 
reglerna gäller igen. Efter tillbakagången till de tidigare reglerna gäller bland annat att läkemedel 
inom förmånen endast subventioneras om patienten tar ut en förbrukning på högst tre månader. Om 
patienten betalar själv kan hen dock ta ut mer än för tre månader av ett receptförskrivet läkemedel. 

 

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: Fortum pulver till injektion och infusionsvätska 

• Uppdaterat: Bondil uretralstift 

• Uppdaterat: Lokalanestetika i kombination med adrenalin 

https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20121208000105
https://lul.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=1287&eml=Lakemedelskommitten.Varmland@liv.se&rid=778
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

