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Blanketten Ordinationer vid palliativ vård i hemmet tas bort den 
1 maj 2021 

Blanketten Ordinationer vid palliativ vård i hemmet togs fram för flera år sedan för att 
läkemedelsordinationerna skulle hållas samlade och innehålla all nödvändig information. Sedan dess 
har läkemedelsmodulen i Cosmic utvecklats och det är nu möjligt att ordinera samtliga läkemedel 
som används vid palliativ vård i livets slutskede i ett paket. Om ordinationsmallar används finns 
samma information på utskrift av läkemedelslistan, som i blanketten.  
  
Enligt gällande föreskrifter och riktlinjer i regionen ska läkemedelsordinationer dokumenteras i 
patientjournalen på ett strukturerat sätt och i ett enhetlig format. I Region Värmland innebär det att 
läkemedel ska ordineras i Cosmic läkemedelsmodul när det är möjligt.  
  
Läkemedelskommittén har därför beslutat att blanketten Ordinationer vid palliativ vård i hemmet 
ska tas bort. Från och med den 1 maj 2021 ska blanketten inte längre användas. På så sätt hålls alla 
patientens läkemedelsordinationer samlade i läkemedelslistan och det blir det tydligt vart aktuell dos 
finns.  

 

 

Glibenklamid utgår under våren 

Diabetesläkemedlen Daonil och Glibenklamid Recip 1,75 mg respektive 3,5 mg kommer att utgå 
under våren. I dagsläget tillhandahålls inte längre Glibenklamid tablett 1,75 mg. Resterande 
förpackningar kommer att utgå under våren/sommaren. Patienter som behandlas med glibenklamid 
rekommenderas därför att byta behandling till andra blodsockersänkande läkemedel redan nu. För 
alternativ se Rekommenderade läkemedel 2020/2021. 
 

 

Theralen orala droppar avregistreras i april 

I april avregistreras det godkända läkemedlet Theralen orala droppar 40 mg/ml. Generiska läkemedel 
finns att tillgå. Ordinationsmallar och generella direktiv kommer att uppdateras till Alimemazin 
Orifarm. Hos de enheter som har Läkemedelsservice kommer Theralen orala droppar att ersättas av 
Alimemazin Orifarm orala droppar 40 mg/ml vnr: 500228. 
 

 

Brist på Kalcipos-D 500mg/400 IE 

På grund av produktionsflytt kommer en restsituation att uppstå för Kalcipos-D 500 mg/400 IE, 90 
tabletter respektive 180 tabletter. Produkterna kommer att vara restnoterade från slutet av mars 
fram till juni/juli i år. Företaget hänvisar i stället till Kalcipos-D 500 mg/400 IE 90 tuggtabletter. 
Observera att tabletter inte är direkt utbytbara mot tuggtabletter på apotek varför patienter som ska 
byta till tuggtabletter under restperioden behöver få nya recept utskrivna. 
 

 

Tips! Aktuella restnoteringar hittar ni på: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-

forskrivning/forskrivning/restsituationer samt för respektive läkemedel på Fass.se. 

 

http://livlinan.liv.se/globalassets/global/halsa-och-vard/l/lakemedel/info-material/rek-listor/rekommenderade-lakemedel-2020-2021-slutversion.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restsituationer
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/restsituationer
https://www.fass.se/LIF/startpage

