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Årets version av pollenlathunden är nu uppdaterad 

Lathunden "Receptfria läkemedel mot allergiska besvär" ger en översikt över vilka läkemedel som 
finns tillgängliga receptfritt på öppenvårdsapotek. Lathunden innehåller uppgifter som 
beredningsform per substans, åldersgräns samt dosering och är tänkt som ett hjälpmedel för 
vårdpersonal vid rådgivning och rekommendation. Sedan förra årets version har inga nya läkemedel 
tillkommit. Den högre styrkan av Atrovent nässpray är borttagen. I övrigt har det fokuserats på en 
tydligare layout för att enklare kunna läsa av tabellen. Lathunden finns tillgänglig på terapigrupp 
egenvårds webbsida, under Terapirekommendationer.  

 
 
 

Referat från Mellansvenskt läkemedelsforum 2021 

Sedan drygt 10 år anordnas Mellansvenskt läkemedelsforum av läkemedelskommittéerna i Dalarna, 
Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. Årets upplaga hölls den 3 
februari i digital form med fyra föreläsningar enligt nedan. För mer info, se pdf från föreläsningarna: 
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/mellansvenskt-lakemedelsforum/ 
  
Läkemedelsbehandling vid depression och ångest (Henric Jansson, psykiater) 

• Fokus kring hur effektiv läkemedelsbehandling är vid depression och ångest samt hur man 
handlägger patienter vid påbörjad läkemedelsbehandling. Tips vid preparatbyte lyftes. 

• Ett nytt arbetssätt i Region Dalarna presenterades. På två pilotvårdcentraler har man ett 
vårdteam som har en vårdplan för patienter som utreds för depression och ångest. Här han 
man skapat en ny sjuksköterskeroll "Vårdsamordnare" samt adderat en konsultpsykiater som 
finns tillhands vid frågor under vårdplanens gång. 

  
Behandling med manligt könshormon – vad är evidensen? (Thord Rosén, endokrinolog) 

• Testosteronbrist kan ge upphov till ökad risk för bland annat kardiovaskulär sjuklighet, 
metabolt syndrom, nedsatt insulinkänslighet, osteoporos. 

• Planering av provtagning är av stor vikt, då testosteronhalten varierar både över dygnet, året 
och genom livet.  

• Patienter under kroniskt tung opioidterapi (särskilt metadon och subutex) kan uppvisa 
hormonsvikt och då behövs testosteronterapi till dess att opioidbehandlingen avslutas. 

  
Hjärtsvikt – farmakologisk behandling (Christina Christersson, kardiolog) 

• Vikten av att utreda orsaken bakom hjärtsvikt lyftes (NT-proBNP, EKG, 
ekokardiografi).  

• En översikt redovisades för varje typ av hjärtsvikt samt vilken behandling som är lämplig vid 
dessa. 

• För god vård är det av vikt att nå måldos av basbehandling snabbt. Alla hjärtsviktspatienter 
bör erbjudas fysisk aktivitet. 

  
Coronapandemin – lokal hantering (Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare) 

• En bakgrund till pandemin och coronaviruset presenterades. Därtill en genomgång av 
hantering i Region Gävleborg och Sörmland, hur man ställt om men även hur man tänker 
inför framtiden kring beredskap, samverkan, vårdhygien med mera. 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel2/Terapirekommendationer-och-terapigrupper/Egenvard/
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