
Vecka 43 2021 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Röster från årets läkemedelsutbildning för ST-läkare 

Läkemedelskommittén är ansvarig för att anordna utbildningar och som en del i det anordnas varje 
höst en tvådagarskurs om läkemedel för ST-läkare. Några av de delar som togs upp på årets 
utbildning var läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion, beroendeläkemedel och etiska 
dilemman samt principer för rationell antibiotikaförskrivning. Läkemedelskommittén vill här rikta ett 
stort tack till alla föreläsare och ST-läkare som deltog på årets utbildning.   
 

Tina Crafoord, ordförande i läkemedelskommittén, deltog under båda dagarna: 

”Utbildning är en stor och oerhört viktig del av vårt uppdrag från läkemedelskommittén. När det 
gäller just vår utbildning för länets alla ST-läkare handlar det om att få alla, oavsett specialitet, att 
förstå sin del i läkemedelskedjan. I år gjorde pandemin att vi valde en helt digital form av vår 
utbildning, vilket var en utmaning, men tack vare våra vetgiriga och engagerade ST-läkare och 
skickliga kollegor som föreläste så blev utfallet riktigt bra och responsen mycket fin!” 

Maria Gartman, farmaceut på farmacitjänsteenheten, var en av föreläsarna på utbildningen: 

”Mitt pass handlade om viktiga beröringspunkter mellan förskrivare och farmaceuter på apotek, till 
exempel ordinationens tydlighet, läkemedelsförmånen och apotekens sortiment. Med mig på 
föreläsningen var apotekare Cecilia från Apoteket och vi pratade bland annat om hur viktigt det är att 
makulera inaktuella recept och att man förmedlar information till farmaceuterna på apoteket om 
medvetet höga doseringar eller interaktioner.”  

Lisa Sprengel, övergripande ST-studierektor, ser fram emot att ännu en gång få 
utbilda kollegorna. Nästa års utbildning är redan inbokad och även då deltar  
ST-läkare från flera olika specialiteter. 

”Att belysa start, uppföljning samt utsättning av en läkemedelsbehandling är en av 
de viktigaste uppgifterna för oss läkare.  Det är mycket kunskap man behöver ha 
om farmakologi och farmakokinetik, om individen och samhället, om 
miljöpåverkan och ekonomi för att avväga: är denna behandling precis rätt till 
denna patient?"  

 
 

 

Läkemedelskommitténs septembermöte 

Under mötet den 2 september presenterades några nya medlemmar. Dessa kommer löpande att 
presentera sig även här i Läkemedelsnytt. Under mötet diskuterades också bland annat 
rekommendationer för SGLT-2-hämmare vid hjärtsvikt, TNF-hämmare, lokala terapi-
rekommendationers vara eller icke vara samt hantering av melatonin.  
 
Protokollet i sin helhet finns publicerat på Läkemedelskommitténs sida. 

 

Aktuella restnoteringar och utgående varor 
 

Här publiceras information från sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel som ändrats under veckan.  
 
Inga nya restmeddelanden har publicerats den senaste veckan. 

 

      

Lisa Sprengel 

https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/lakemedel/lakemedelskommitten/protokoll/protokoll-lakemedelskommitten-210902.pdf
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/

