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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

ePed finns nu som verktyg på intranätet 

För att underlätta användningen av ePeds barnläkemedelsinstruktioner finns genvägen till hemsidan 
nu som verktyg på intranätet. Du kan själv skapa din lista över favoritverktyg.  
 

Barnläkemedelsinstruktioner kan användas som stöd vid ordination, iordningställande och 
administrering av ett läkemedel till barn inom sjukvården. Samma läkemedelssubstans kan ha flera 
varianter av instruktioner med skillnad i exempelvis spädning. Varje region utgår från en egen lista av 
valda instruktioner som den lokala redaktionen hanterar. Värmlands lista är under uppbyggnad med 
instruktioner för till exempel de spädningar vi använder här. Saknas aktuell instruktion i Värmlands 
lista kan listan för Alla instruktioner användas i stället. Observera att dessa kan skilja sig mot de 
instruktioner som är valda för Värmland.  
 

En annan nyhet är att barnläkemedelsinstruktionerna på eped.se nu är tillgängliga på dator och 
telefon/surfplatta både inom och utanför Region Värmlands nät. Ingen inloggning krävs.  
 

 

Betnovat med chinoform avregistreras  

Kortisonkrämen Betnovat med chinoform kommer att avregistreras under hösten 2021. Läkemedlet 
har varit restnoterat en längre period men en begränsad mängd finns nu tillgänglig hos apoteket. 
Företaget som tillverkar läkemedlet meddelar att kvarvarande lager beräknas räcka till fram till 
september men att prognosen för när lagret tar slut är osäker. För att kontrollera tillgänglighet hos 
apoteken använd fliken lagerstatus i FASS. 
 
 

Deltison avregistreras i september 

Företaget som tillverkar Deltison tablett 50 mg (prednison) har meddelat att produktionen av 
läkemedlet har upphört på grund av produktionsproblem. Den sista tillverkade batchen är hållbar 
fram till 2021-11-01. Läkemedlet avregistreras den 1 september 2021. I dagsläget finns Deltison 

fortfarande tillgängligt hos vissa apotek men 
tillgången framöver kan vara begränsad. För 
slutenvården finns ett lager hos apoteket men det 
är oklart hur länge lagret räcker. Som alternativ 
behandling finns ett licensläkemedel att tillgå. 
Observera att nya recept krävs för patienter som 
ska gå över på licensläkemedlet. Licens söks via 
licenssystemet KLAS.   
 
 

 

 

Ta bort adresslapparna på apotekets backar innan retur 

Apoteket vill påminna om att samtliga adresslappar ska tas bort på de  
backar som levererar läkemedel innan dessa går i retur. Det är viktigt att 
alla adresslappar tas bort då kvarlämnade lappar försvårar apotekets 
hantering av backarna vilket medför onödigt merarbete.  

Licensläkemedel: 

Namn: Prednison 50 mg GALEN 

Beredningsform: Tabletter 50 st 

MAH: GALENpharma GmbH, 
Tyskland 

Pris: Cirka 850 kr 

Ledtid: 20 dagar 

Varunummer: 842916 

https://intranat.regionvarmland.se/sidor/system
https://eped.se/
https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19690829000015&docType=65535&docTypeDynTab=65535&scrollPosition=0
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%253A79532d454a34e145c3233ce8251ad5641a6b2d37460b0441c3bd553a8d10de37

