
Vecka 40 2021 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Praktisk hantering av brist på vitamintillsatser för parenteralt bruk 

Som Läkemedelsnytt rapporterat om flera gånger råder det brist på vitamintillsatserna Soluvit och 
Cernevit. Dietistgruppen och läkemedelscentrum uppmanar därför medarbetare att hushålla klokt 
med det lager som finns att tillgå. Bristen förväntas fortgå till april 2022. Vi behöver prioritera så att 
tillsatserna räcker till för svårt sjuka patienter med långvarig total parenteral nutrition, där mag-
tarmkanalen inte kan användas. För patienter där mag-tarmkanalen fungerar måste vi välja enteral 
matning. Ta del av mer information och en praktisk guide för hantering på intranätets nyhetssida.  
 
 

 

Janusinfo ger bäst information om läkemedel vid graviditet och amning  

Farmaceuter på landets öppenvårdsapotek använder redan idag E-hälsomyndighetens verktyg 
Elektroniskt expertstöd (EES) för att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel. Nu 
ger EES även information om hur läkemedel påverkar foster under graviditet samt barn som ammas.  
 

Information rörande fosterpåverkan och amning som visas i EES hämtas från Region Stockholms 
informationsdatabas Janusmed, som är den rekommenderade källan för information om 
läkemedelsanvändning vid graviditet och amning. Informationen är kommersiellt obunden och 
presenteras som generella bedömningar över eventuella risker för fostret samt som 
rekommendationer om läkemedelsbehandling vid amning.  
 

Observera att Cosmic i dagsläget inte hämtar graviditets- och amningsvarningar från Janusmed, utan 
från FASS. Rekommendationen är därför att i stället använda informationen från Janusinfos hemsida 
vid bedömning av läkemedelsbehandling vid graviditet och amning. Utveckling pågår dock och på sikt 
kommer även Cosmic att hämta varningarna från Janusmed. 
 
 

Framtagande av regionala terapirekommendationer 

Efter beslut i läkemedelskommittén upphör terapigrupperna med att ta fram egna 
terapirekommendationer i de fall det finns nationella aktuella rekommendationer att 
hänvisa till i stället.  
 

Rent konkret innebär det att terapigrupp infektion (Strama) slutar att ta fram egna 
regionala terapirekommendationer. I stället hänvisas till Regnbågshäftet som ges ut av 
Folkhälsomyndigheten.   
 

 

Tips: Starta en personlig prenumeration på Läkemedelsnytt 

Du kan enkelt starta en personlig prenumeration på Läkemedelsnytt via funktionen ”Hantera 
prenumerationer” på intranätet. Genom att kryssa i de nyhetsbrev du vill följa och sedan trycka på 
”spara” får du varje nyhetsbrev direkt till din egen inkorg. På så sätt missar du aldrig ett nummer och 
får tillgång till de senaste uppdateringarna kring läkemedel i regionen.  

 

Aktuella restnoteringar 
 

Här publiceras kort information från de restmeddelanden som har publicerats under den senaste veckan.  

• Under hösten kommer det att bli brist på olika typer av lokalanestetika i kombination med adrenalin.   
Bristen förväntas pågå i omgångar fram till juni 2022.  

https://intranat.regionvarmland.se/nyheter/obligatoriska-arkiv/regiongemensamma-nyheter/2021-10-01-brist-pa-vitamintillsatser-for-parenteralt-bruk
https://janusinfo.se/
https://janusinfo.se/
https://janusinfo.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard/
https://intranat.regionvarmland.se/sidor/hantera-prenumerationer?sv.url=12.58259134176060e456716754&state=updateMySubscriptions
https://intranat.regionvarmland.se/sidor/hantera-prenumerationer?sv.url=12.58259134176060e456716754&state=updateMySubscriptions
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/restnoteringar-lakemedel/
https://www.regionvarmland.se/globalassets/vardgivarwebb/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-lakemedel/lokalanestetika.pdf

