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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) - Ny behandlingsrekommendation från 
Läkemedelsverket 

Läkemedelsverket publicerade nyligen en uppdaterad behandlingsrekommendation för 
inflammatorisk tarmsjukdom. Rekommendationen har arbetats fram tillsammans med nationella 
experter samt i samråd med nationellt programområde (NPO) för mag- och tarmsjukdomar. Syftet är 
att utgöra ett stöd vid läkemedelsbehandling av IBD.  
 

De största förändringarna jämfört med den tidigare behandlingsrekommendationen från 2012 
omfattar ökade kunskaper om TNF-hämmare och nytillkomna läkemedelsbehandlingar vid IBD som 
integrinhämmare, interleukinhämmare och JAK-hämmare. Det finns också beskrivningar av risker 
(infektioner, cancer och tromboser) med läkemedelsbehandling vid IBD. 
 

Behandlingsrekommendationen finns att läsa sin helhet på Läkemedelsverkets hemsida. 

 
 

INFPREG - kunskap om infektioner och antibiotika under graviditet 

Infektionssjukdomar är relativt vanliga i samband med graviditet. Det kan vara allt ifrån banala övre 
luftvägsinfektioner till mycket allvarliga infektioner som kan hota moderns och barnets hälsa. 
INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet är en databas för samlad kunskap kring 
infektioner och graviditet. INPREG sammanfattar inte bara infektioner utan också användning av 
antibiotika/antiviraler vid graviditet och amning. På det sättet kompletterar INFPREG Janusmeds 
databaser, som vi skrev om i Läkemedelsnytt vecka 40. Till exempel tillhandahåller Janusmed 
fosterpåverkan endast bedömningar av eventuella risker för fostret, när en gravid kvinna använder 
olika läkemedel. INFPREG tar också hänsyn till dosjusteringar som behöver göras för att uppnå 
önskad effekt för den gravida kvinnan, som för betalaktamantibiotika.   
 

INFPREG innehåller information både för hälso- och sjukvården och allmänheten. Här finns också 
möjlighet för personal inom hälso- och sjukvården att ställa frågor som besvaras av expertgruppen. 
Både infektionskliniken och kvinnosjukvården i Region Värmland använder och rekommenderar 
INFPREG.   
 

 
Håll dig uppdaterad om restnoteringar och utgående läkemedel 

Att läkemedel utgår eller inte finns tillgängliga från leverantören är ett stort problem för sjukvården 
och i slutändan patienterna. Läkemedelscentrum jobbar för att hantera sådana situationer så att de 
får så liten påverkan på vården som möjligt. Ett led i det arbetet är att sprida information om 
utgående läkemedel och viktiga restsituationer. Informationen publiceras löpande på sidan 
Restnoteringar, utgående läkemedel och licenser. På samma sida finns också en sammanställning av 
de regionövergripande licenserna vi har i Region Värmland. I Läkemedelsnytt publiceras varje vecka 
en lista över nya eller uppdaterade meddelanden på sidan. Listan finns i faktarutan Aktuella 
restnoteringar och utgående varor (se nedan). 
 

 

Aktuella restnoteringar och utgående varor 
 

Här publiceras information från sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel som ändrats under veckan.  

• Sammanställningen över Regionövergripande generella licenser har uppdaterats.  

• Inga nya meddelanden har publicerats.  

https://www.lakemedelsverket.se/4a7f59/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-lakemedelsbehandling-vid-inflammatorisk-tarmsjukdom.pdf
https://www.medscinet.se/infpreg/default.aspx?lang=2
https://intranat.regionvarmland.se/nyheter/valbara-arkiv/lakemedelsnytt/2021-10-06-lakemedelsnytt-vecka-40-2021
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

