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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Vitamin B1 - Godkänt läkemedel ersätter licensalternativ 

Nu finns ett godkänt läkemedel innehållande tiaminhydroklorid (vitamin B1) för injektion på 
marknaden - Thiamine Sterop, 50 mg/ml injektionsvätska, lösning. Thiamine Sterop kräver inte 
licens och ersätter licensläkemedlet Vitamin B1-Ratiopharm, som används av många enheter idag. 
Godkännandet innebär att beställning och förskrivning av licensläkemedel med tiamin för injektion 
inte längre är möjlig.  
 

På de enheter som har läkemedelsservice kommer byte till Thiamine Sterop att göras i 
bassortimenten. Observera att det är stor prisskillnad mellan tidigare använt licensalternativ och 
Thiamine Sterop. En förpackning av godkänt läkemedel Thiamine Sterop 50 mg/ml 10x2 ml kostar 
3188 kr jämfört med licensalternativet Vitamin B1-Ratiopharm 50 mg/ml 5x2 ml som kostar 104 kr 
per förpackning. Thiamine Sterop är fri från klorbutanol och andra konserveringsmedel. 
Ordinationsmallar i Cosmic kommer att uppdateras.  
 
 

Sista delen i följetongen i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Läkemedelsautomater 

Idag finns sex läkemedelsautomater inom Region Värmland. Fyra automater finns på 
Centralsjukhuset i Karlstad, varav tre på operation och en i serviceförrådet. På sjukhusen i Arvika och 
Torsby finns en läkemedelsautomat i respektive sjukhus serviceförråd.   

I automaterna i serviceförråden finns ett fastställt sortiment med läkemedel som ska finnas 
tillgängligt för alla avdelningar att använda. Här finns både vanliga preparat som vid hög förbrukning 
skulle kunna ta slut ute på enheterna och preparat som inte finns i alla enheters bassortiment.  

I läkemedelsautomaterna hämtas de flesta läkemedel styckvis, vilket gör att enheterna inte behöver 
hämta mer läkemedel än motsvarande beräknad förbrukning. Arbetssättet gör att kassationen av 
läkemedel minskar i regionen. Varje vardag ser personal från läkemedelsförsörjningsenheten över 
lagret i automaten på Centralsjukhuset i Karlstad och nya läkemedel fylls på. På sjukhusen i Torsby 
och Arvika ses lagret över några gånger per vecka. Om ett fel eller en avvikelse upptäcks vid 
hämtning av läkemedel går det bra att skriva ett meddelande i loggboken som ligger vid automaten.  

För att få tillträde till läkemedelsautomaterna i serviceförråden 
behöver uthämtande sjuksköterska få en personlig inloggning. Via 
denna inloggning registreras alla uttag som görs i automaten, vilket är 
särskilt viktigt vid uttag av narkotikaklassade läkemedel. Läs igenom 
lathundarna för bokning av läkemedel samt hämtning av läkemedel 
innan inloggning görs i automaten. Lathundarna finns på 
läkemedelsförsörjningens sida på intranätet. 

För att få behörighet till automaterna i serviceförråden kontakta 
läkemedelsförsörjningsenheten via e-post: 
lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se 

Vid akuta frågor rörande automaterna ring 151 40. 
 

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. 

• Inga nya restmeddelanden har publicerats den senaste veckan. 

Figur 1: Låda med läkemedel i 

läkemedelsautomaten i serviceförrådet på 

Centralsjukhuset i Karlstad. 
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