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Nyheter i Rekommenderade läkemedel 2021 

Rekommenderade läkemedel i Region Värmland tas fram av 
läkemedelskommittén och dess terapigrupper. Nedan följer en sammanställning 
av de viktigaste förändringarna i Rekommenderade läkemedel 2020–2021. Störst 
förändringar har gjorts inom endokrinologi och hjärta-kärl. Med anledning av det 
och att flera av läkemedlen har visat sig ha effekt inom båda terapiområden, 
anordnar läkemedelskommittén en utbildning på temat i mars. Mer information i 
Läkemedelsnytt vecka 3.    
 

Endokrinologi  
Rekommendationerna för diabetes tas fram gemensamt i Sjukvårdsregion Mellansverige och i årets 

lista finns en uppdaterad behandlingsalgoritm. Metformin är inte längre förstahandsval vid nedsatt 

njurfunktion eller till de mest sjuka äldre. Januvia, Invokana och akarbos har strukits i listan. I 

behandlingsalgoritmen rekommenderas nu snabbverkande insulin aspart (biosimilar NovoRapid). 

Tidigare rekommenderades insulin lispro (biosimilar Humalog). I Region Värmland rekommenderas 

insulin aspart vid nyinsättnig men en fungerande behandling med insulin lispro behöver inte bytas ut 

eftersom prisskillnaden inte är så stor.  

Utbyteslistan för insulin är också uppdaterad enligt de nya rekommendationerna.  

Hjärta-kärl 
SGLT-2-hämmare och GLP-1-analoger har visat sig ha hjärtskyddande effekter och tills vidare är 
därför rekommendationen att patienter med diabetes typ 2 och konstaterad hjärtkärlsjukdom samt 
grundbehandling med metformin bör erbjudas SGLT-2-hämmare eller GLP-1-analog. SGLT-2-
hämmare har även lagts till som rekommenderad behandling vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk 
funktion och samtidig diabetes typ 2. Kaliumbindande läkemedel kan vara ett bra alternativ till att 
sätta ut eller dosminska hjärtsviktsläkemedel på grund av hyperkalemi och en informationstext om 
det har lagts till i hjärtsviktsavsnittet.  

Under 2021 kan det komma nya målnivåer för LDL, vilket uppmärksammas i avsnittet dyslipidemi. 

Tidigare har acetylsalicylsyra varit andrahandsval som antitrombotisk behandling efter ischemisk 

stroke/TIA utan kardiell embolikälla, medan klopidogrel rekommenderats i första hand. I årets lista 

lyfts även acetylsalicylsyra upp till förstahandsval och det kan eventuellt kombineras med 

dipyridamol.   

Hud 
Picato som tidigare rekommenderats som andrahandsval vid aktinisk keratos avregistrerades i början 

av förra året efter att den europeiska läkemedelsmyndigheten bekräftat att risken för hudcancer 

överväger fördelarna med att använda Picato. Picato har därför tagits bort i listan.  

Infektion  
Kombinationsläkemedel med sulfametoxazol och trimetoprim 800 mg+160 mg (Eusaprim Forte) har 

lagts till som ett alternativ vid penicillinallergi (anafylaxi) i avsnittet mjukdelsinfektioner och bett. 

  

http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/Lakemedelsnytt/2021/01/lakemedelsnytt-vecka-3/
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Osteoporos 
I 2020 års lista rekommenderades benspecifika läkemedel med alendronsyra, zoledronsyra och 

denosumab i första hand, men till olika patientgrupper. Alendronsyra och zoledronsyra är fortsatt 

förstahandsval på grund av begränsad behandlingstid, medan denosumab nu rekommenderas i 

andra hand, vid till exempel nedsatt njurfunktion och biverkningar av bisfosfonat. I avsnittet finns 

förtydliganden kring hur länge behandling med de olika läkemedlen ska pågå. 

Urologi  
Tidigare subventionerades solifenacin endast till patienter som inte nått behandlingsmålet med 

generiskt tolterodin. Subventionsbegränsning togs dock bort efter TLVs översyn våren 2020 (mer 

information i Läkemedelsnytt vecka 47, 2020) och läkemedlet har nu generell subvention.  

Rekommenderade appar 
Nytt i årets lista är också att två appar rekommenderas:  

- Stöd vid läkemedelshantering och hemsidan stodvidlakemedelshantering.se som 

tillhandahålls av Region Skåne. Där finns bland annat information om krossning av 

läkemedel. Läkemedelskommittén rekommenderar tjänsten som underlag för bedömning av 

krossbarhet om informationen inte finns i Fass.   

- Konverteringsguide för opioider som tillhandahålls av Höglandssjukhuset. Det är terapigrupp 

smärta som hänvisar till appen där konverteringstabellerna i Rekommenderade läkemedel 

kommer från.  

Nya tider för Rekommenderade läkemedel 

Under pandemin har läkemedelskommittén fått tänka om och hitta nya arbetssätt och uppdatering 

av Rekommenderade läkemedel har därför gjorts i mindre utsträckning än vanligt. I höstas tog 

läkemedelskommittén beslut om att rekommendationslistorna ska vara giltiga i två år framöver. 

Giltighetstiden för 2020 års version förlängs därför med ett år och gäller, med ovanstående 

förändringar, under perioden 2020–2021.  

Rekommenderade läkemedel kommer inte att tryckas i pappersform framöver. Bättre digitala 

lösningar väntar och fram till dess finns listan i pdf-format på läkemedelssidorna på intranätet. Som 

stöd vid förskrivning finns också de rekommenderade läkemedlen som ordinationsmallar i Cosmic. 

Rekommenderade inhalatorer vid astma och KOL 

Översikten för Rekommenderade inhalatorer är också uppdaterad till 2021 års 

utgåva. Inte heller översikten kommer att tryckas i år, utan finns i pdf-format på 

läkemedelssidorna på intranätet. Det är endast små förändringar gjorda i årets 

översikt, eftersom samma inhalatorer fortfarande rekommenderas:  

- Spiriva respimat är nu godkänd från 6 år vid astma.  

- Instruktionerna för rengöring av spacers har förtydligats utifrån 

rekommendationer som gäller med anledning av covid-19. Rutinerna för 

rengöring skiljer sig åt vid hemmabruk och vid användning inom sjukvården.  

http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/Lakemedelsnytt/2020/11/lakemedelsnytt-vecka-47/
http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/
livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/Informationsmaterial/

