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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Rutinen för GnRH-analogbehandling vid prostatacancer är nu uppdaterad 

I rutinen GnRH-analogbehandling vid prostatacancer (behandlings- och kostnadsansvar) (RUT-15385) 
tydliggörs behandlings- och kostnadsansvar för GnRH-analoger inom regionen. I den senaste 
uppdateringen av rutinen har ytterligare två läkemedel tillkommit. Regionen har nu tre GnRH-
analoger upphandlade och dessa ska tas hem på rekvisition. Det är inte möjligt att skriva recept på 
dessa från Cosmic. Följande läkemedel är upphandlade och i första hand ska Leuprorelin Sandoz 
användas: 

• Leuprorelin Sandoz 5 mg 

• Procren Depot 30 mg 

• Pamorelin 22,5 mg 
 
 

Desloratadine Glenmark – generika som kan vara svårare att svälja 

Under juni månad är det Desloratadine Glenmark som är utsedd till Periodens vara av Tandvårds- 
och läkemedelsförmånsverket (TLV). Därmed är det den vara som patienter i första hand erbjuds på 
apoteket. Övriga tillverkare av desloratadin gör blå filmdragerade tabletter som är ca 6 mm i 
diameter. Desloratadine Glenmark är 10,5 mm i diameter, sträva, vita och ej delbara. Flera patienter 
har, på grund av tablettens utformning, svårt att svälja Desloratadine Glenmark.  
 

Om du ska förskriva eller förnya ett recept på desloratadin till en patient som har svårt att svälja 
tabletter kan du ange ”Får ej bytas till Desloratadine Glenmark” i Patientinstruktionen i 
Utkorgen. Patienten får då betala eventuell mellanskillnad de månader som Desloratadine Glenmark 
är periodens vara. Undvik att kryssa i rutan Ej utbyte i det här fallet, eftersom det kan innebära att 
patienten får betala för ett mycket dyrare generika. Detta eftersom den tillverkare 
av desloratadin som råkar stå på receptet kan vara upp till dubbelt så dyr som periodens vara.  
 
 

Waran tillfälligt restnoterat  
 

En kortvarig bristsituation på Waran har uppstått men läkemedlet beräknas åter finnas tillgängligt 
den 11 juni. För de patienter som behöver hämta ut Waran under den här tiden finns Warfarin Orion, 
som innehåller samma substans. Warfarin Orion är inte direkt utbytbart på apotek och patienten 
behöver därför ett nytt recept. Då tillgången på Warfarin Orion också är begränsad har antal uttag i 
ordinationsmallen för Warfarin Orion tillfälligt begränsats till ett.  

 
 
Läkemedelscentrum fick en fråga 
 

Går det att skicka elektroniska recept till andra länder? 

Det korta svaret är nej. Däremot pågår det flera arbeten, både inom EU och Norden, för att göra det 
möjligt. eHälsomyndigheten jobbar med de verksamhetsmässiga och tekniska delarna för e-recept 
över landsgränser men det saknas i nuläget juridiska förutsättningar för att kunna expediera svenska 
e-recept utomlands, och för att kunna expediera utländska e-recept i Sverige.  
 

Målet är i dagsläget att det både ska finnas förutsättningar för att kunna expediera svenska e-recept 
utomlands och expediera utländska e-recept i Sverige år 2022.  

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=15385

