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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Vid risk för vätskebrist – tänk på läkemedelsbehandlingen 

Med sommar och värme ökar risken för vätskebrist och för flera läkemedel rekommenderas 
behandlingsupphåll vid dehydrering. I tabellen nedan finns exempel på läkemedel där ett kort 
behandlingsuppehåll bör göras om patienten är dehydrerad. Samma läkemedel ger en informations-
text på utskriften av läkemedelslistan om att tillfälligt behandlingsuppehåll bör göras vid feber, 
kräkning, diarré eller om patienten får svårt att äta eller dricka.  
 

Läkemedelsgrupp Exempel på läkemedel 

ACE-hämmare enalapril, ramipril 

Angiotensinreceptorblockerare (ARB) kandesartan, losartan  

Diuretika furosemid, hydroklortiazid, spironolakton 

Metformin  Glucophage, Janumet (kombinationspreparat) 

SGLT-2-hämmare  Forxiga, Jardiance  

NSAID (COX-hämmare) ibuprofen, celecoxib 
 

Observera att samma rekommendationer gäller vid akut försämring av njurfunktionen. 
 
 

Utbyteslistan för 2021 klar 

Utbyteslistan för 2021 är nu klar och publicerad på intranätet. Listan innehåller endast byten av 
läkemedel som bedömts utbytbara av läkemedelscentrum och ordförande för läkemedelskommittén. 
Läkemedelsverket ansvarar för att bedöma om preparat som innehåller samma aktiva substans är 
utbytbara eller inte inom öppenvården och dessa utbyten finns i FASS. Utbyteslistan bör finnas 
tillgänglig för legitimerad personal, förslagsvis i läkemedelsrummet. Listan finns även publicerad på 
Läkemedelsförsörjningens sida på intranätet. Observera att för att listan ska gälla på just er enhet 
måste den godkännas och signeras av enhetens medicinskt ansvariga läkare. 
 

 

Alternativ till Betnovat med chinoform 

I Läkemedelsnytt v.45 2020 listades förslag på alternativ behandling då Betnovat med chinoform 
(betametason och kliokinol) inte fanns att tillgå. Rekommendationen gäller även fortsättningsvis då 
Betnovat med chinoform kommer att avregistreras under hösten 2021. Det saknas direkt utbytbara 
alternativ och Terapigrupp hud rekommenderar därför följande alternativ: 
 

Eksem med svampinfektion:  
• Andra färdiga, topikala kombinationer finns tillgängliga med antimykotika och 

kortisongrupp I (Cortimyk/Daktacort) respektive II (Pevisone).  
• Vid önskan om topikal antimykotika tillsammans med kortisongrupp III kan kräm 

innehållandes betametason (Betnovat kräm) kombineras med separat kräm 
antimykotika.  
 

Eksem med bakteriell infektion:  
• I de fall man misstänker påtaglig bakterieinfektion kan – efter sårodling – en lokal 

steroid kombineras med systemisk antibiotikabehandling med flukloxacillin.  
• Om systemisk antibiotikabehandling ej tolereras finns APL-tillverkad Betametason-

neomycin i Essexkräm att tillgå. Den finns sökbar under ”icke godkända läkemedel” i 
Cosmic. 

Läkemedelsnytt tar nu sommarlov och vi önskar alla våra läsare  

en glad och solig sommar! På återseende i höst! 

 

https://intranat.regionvarmland.se/download/18.252dfe1817a007401e1156d1/1624256383315/Utbyteslista%20l%C3%A4kemedel%20V%C3%A4rmland%202021.pdf
https://www.fass.se/LIF/startpage;jsessionid=LVweyLjzx7_X_yU8pIJmmeG53o5BuuXsLKJIOjtKzLokWVTyNFPq!-526024198?userType=0
https://intranat.regionvarmland.se/download/18.36d35dc31791eead0284ddc/1619792492457/L%C3%A4kemedelsnytt%20vecka%2045%202020.pdf

