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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Fördelning av läkemedel från nationella läkemedelsförrådet (NLF) 

Under pandemin har ett nationellt lager bestående av vissa kritiska läkemedel byggts upp för att 
täcka Sveriges behov vid eventuella bristsituationer. Ett flertal läkemedel i det nationella 
läkemedelsförrådet (NLF) har kortare hållbarhet än normalt och behöver därför omsättas för att 
undvika onödig kassation. Samtliga regioner i Sverige behöver hjälpas åt att köpa av dessa läkemedel.  
 

Läkemedelscentrum vill därför informera om att det under våren samt en tid framöver har 
kommit/kommer att komma större mängder läkemedel samt andra förpackningar/fabrikat än de 
som normalt finns på de enheter som har läkemedelsservice (LMS). Vid dessa tillfällen kommer 
personal från läkemedelsförsörjningsenheten att ta hand om de förpackningar som inte får plats på 
enheten och därefter fylls lagren på allt eftersom.  
 

Vid frågor kontaktas läkemedelsförsörjningsenheten på tel. 151 40. 
 
 
 

Förtydligande angående tillgängliga produkter Myambutol 

I förra veckans Läkemedelsnytt informerade vi om att det för närvarande är brist på 
tuberkulosläkemedlet Myambutol tablett 400 mg (etambutol). Apoteket meddelar att även 
licensalternativet EBM-fatol tablett 400 mg finns tillgänglig för beställning. För närvarande finns 
därmed nedanstående två licensläkemedel att tillgå. Licensansökan görs via licenssystemet KLAS. 
  

Licensalternativ: EBM-fatol 400 mg Myambutol 400 mg 

Läkemedelsform: Tablett 100st   Tablett 100st 

Tillståndsinnehavare: Riemser Pharma, Tyskland Labatec Pharma SA, Schweiz 

Pris: 630 kr Cirka 1 400 kr 

Varunummer: 778767 699853 

Ledtid: Omgående leverans Cirka 2–5 arbetsdagar 

  
 
 

Nomineringen till Guldpillret 2021 har öppnat 

Ett utbildningsstipendium på 100 000 kronor ska delas ut till de som har hittat ett sätt att använda 
läkemedel säkrare och bättre. Nominera din kandidat till Guldpillret senast 29/8. 
 

Har du hittat eller uppmärksammat ett sätt att förbättra läkemedelsanvändningen? Då kan du 
nominera både ditt eget eller andras arbete. Alla som arbetar i hälso- och sjukvården, 
apotekssektorn, läkemedelsindustrin eller andra delar av Life Science-området kan vara med och 
tävla. Här är några exempel på områden som kan belönas med Guldpillret: 
 

• Nya arbetssätt och metoder som förbättrar kvaliteten och säkerheten i 
läkemedelsanvändningen och leder till ökad patientsäkerhet. 

• Tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel hos personal och patienter och 
minskar risken för felaktig läkemedelsanvändning. 

• Forskning som bidrar till en förbättrad läkemedelsanvändning. 

Här nominerar du ditt bidrag till Guldpillret: Nominering till Guldpillret 2021. Du kan också ta del av 
alla tidigare vinnare: Här är alla vinnare av Guldpillret - Dagens Medicin. 

https://intranat.regionvarmland.se/download/18.f9e981b179459f26252e692/1621945173552/L%C3%A4kemedelsnytt%20vecka%2021%202021.pdf
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNjJK_78EE1hp4WQqpqE2v_UuwViLMgt252IdVeK_LchRQiQ/viewform
https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/utmarkelser/har-ar-alla-vinnare-av-guldpillret/

