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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Välj rätt licensapotek i KLAS 

När en licens på ett icke godkänt läkemedel behöver sökas skrivs motiveringen i eHälsomyndighetens 
licensdatabas KLAS (Kommunikationslösning för licensansökan). När en licensmotivering skapas är 
det viktigt att förskrivaren väljer att skicka licensmotiveringen till rätt apotek. Sedan februari 2021 
har Apoteket Kundcentrum Göteborg tagit över all hantering av licensärenden för 
rekvisitionsläkemedel och utgör numera ett nationellt kompetenscenter för expediering av 
licensläkemedel på rekvisition. Vid skapande av en licensmotivering i KLAS för rekvisitionsläkemedel 
ska apoteksnamnet anges som Kundcentrum. Då visas automatiskt adressen Hisings Backa i 
adressrutan. Vid val av detta apotek hamnar licensmotiveringen på rätt ställe och hanteras därmed 
så snart som möjligt.   
 

För kontakt med apoteket angående licensärenden hänvisas till apotekets ordinarie kundtjänst via 
mail (order@apoteket.se) eller telefon 010-447 73 00 (knappval "Licenser och licensläkemedel"). 
 
 

Säkerhetsinformation för testremsor vid diabetes 

Företaget som tillverkar Accu-Chek Aviva och Accu-Chek Performa testremsor för mätning av 
blodsocker uppmanar användare av dessa att kontrollera att burken är helt försluten när en ny 
förpackning öppnas. I mycket sällsynta fall kan burkar med testremsor i en förseglad 
förpackning öppnas under transport. Om burken är skadad eller öppnad ska testremsorna inte 
användas. Detta på grund av att en öppen burk gör att testremsorna utsätts för fukt vilket 
skadar remsorna och kan resultera i felaktiga resultat (såsom falska höga resultat) vid mätning 
av blodsockret. Mer information finns på läkemedelsverkets webbsida.  
 

 

Tillgång till kliniska evidensbaserade kunskapsstöd 

Region Värmland har tecknat avtal för de kliniska evidensbaserade kunskapsstöden 
UpToDate, Medibas och Dynamed. Kunskapsstöden innehåller vetenskapliga sammanställningar 
inom diagnostik, behandling, prevention och prognos av flertalet sjukdomar. I UpToDate finns även 
en läkemedelsdatabas från Lexicomp och Dynamed innehåller en läkemedelsdatabas 
från Micromedex. Åtkomst till kunskapsstöden ges inom regionens nätverk via IP-access och ingen 
inloggning krävs. Enklast hittas kunskapsstöden via verktygslisten på intranätet.  
 

För åtkomst till kunskapsstöden utanför regionens nätverk krävs ansökan om ett konto i Open Athens 
som görs på sjukhusbibliotekens databassida. Det finns även möjlighet att få tillgång till 
andra kunskapskällor och medicinska databaser som Region Värmland har åtkomst till via 
sjukhusbiblioteken. Önskas en presentation av kunskapsstöden går det bra att kontakta något av 
sjukhusbiblioteken och boka tid för genomgång.  
 

 
Giltighetstiden för engångsdos av intravenöst järn ökas ytterligare 

I Läkemedelsnytt vecka 36 berättade vi att ordinationsmallarna för intravenöst järn har förändrats. 
Efter återkoppling på den nyheten från flera håll har inställningen omvärderats och giltighetstiden för 
engångsdosen förlängts från tidigare sju dygn till nu fyra veckor. Förhoppningen är att denna 
förändring ska passa de flesta verksamheter och öka synligheten och säkerheten vid ordination.  

https://sak01.receptpartner.se/ds/?entityID=https%3A%2F%2Fsak01.receptpartner.se%2Fsp%2Flicensansokan&return=https%3A%2F%2Fsak01.receptpartner.se%2Flicensansokan%2Fsaml.sso%2Fds%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dss%253Amem%253A0dd4ea20f5ca96be91471375b7f1c45c9a50f57d3b19e8ceac228544930ce2b0
https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/accu-chek-aviva-och-accu-chek-performa-testremsor--roche-diabetes-care-gmbh
https://www.uptodate.com/contents/search
https://medibas.se/
https://www.dynamed.com/
https://www.regionvarmland.se/kultur/Sjukhusbiblioteken/Databaser1
https://intranat.regionvarmland.se/nyheter/valbara-arkiv/lakemedelsnytt/2021-09-08-lakemedelsnytt-vecka-36-2021

