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Begränsning för klorokin och hydroxiklorokin upphör 
 

Från och med den 1 november gäller inte längre begränsningen att läkemedel som innehåller 
klorokin eller hydroxiklorokin endast får lämnas ut mot recept om det förskrivits av läkare med vissa 
specialistkompetenser. Begränsningarna som har gällt sedan den 2 april 2020 beskrevs i 
Läkemedelsnytt nr 16. Att begränsningen nu tas bort innebär att apotek åter får lämna ut dessa 
läkemedel mot recept som är förskrivna av läkare, veterinär eller tandläkare med 
specialistkompetens i oralkirurgi (käkkirurgi). Detta gäller oavsett när receptet förskrivits.   
 
 

Rekommendation från NT-rådet: Avvakta med Shingrix   
 

Shingrix är ett vaccin med indikation förebyggande av bältros (herpes zoster) och postherpetisk 
neuralgi (PHN) hos vuxna 50 år och äldre, samt vuxna från 18 år där ökad risk för bältros föreligger. 
Vaccinet har haft marknadsföringsgodkännande i EU sedan mars 2018 men har först under 2020 
introducerats på den svenska marknaden. 2017 beslutade NT-rådet att Shingrix omfattas av nationell 
samverkan. Det innebär att NT-rådet kommer att avge en rekommendation om hur Shingrix bör 
användas till regionerna. Fram tills dess att NT-rådet kan göra en sammanvägd bedömning och avge 
en rekommendation bör regionerna avvakta med införandet av vaccinet för att undvika att Shingrix 
införs på osäkra grunder och att hanteringen blir ojämlik i landet. Läs mer i NT-rådets yttrande till 
regionerna.  
 
 

Ta hjälp av spädningsinstruktionerna i Cosmic 

Läkemedelsenheten ansvarar för regiongemensamma spädningsinstruktioner för intravenösa 

antibiotika, som hittas under läkemedelshantering på läkemedelssidorna på intranätet. Spädnings-

instruktioner för dessa och många andra läkemedel finns också inlagda i motsvarande 

ordinationsmallar i Cosmic. När läkemedel blir restnoterade och ersatta av andra fabrikat eller 

licensläkemedel uppdateras spädningsinstruktionerna i ordinationsmallarna i så stor utsträckning 

som möjligt. Sjuksköterskor hittar informationen i Registrera-dialogen som öppnas genom klick på 

utdelningstillfället i utdelningsvyn (välj Iordningsställ eller Administrera). Läkare kan se texten i fliken 

Spädning/blandning i Ordinationsdetaljer.  

 

På bilden ses den uppdaterade spädningsinstruktionen för Bensylpenicillin med förtydligande om hur 

ersättningspreparatet Bensylpenicillin Panpharma ska spädas.  

https://intranat.regionvarmland.se/download/18.36d35dc31791eead028cf7c/1620023523251/L%C3%A4kemedelsnytt%20vecka%2016%202020.pdf
https://janusinfo.se/nationelltinforandeavlakemedel/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter/roller/ntradetnyaterapier/fragorochsvaromntradetochhalsoekonomi.4.4771ab7716298ed82bab552.html
https://janusinfo.se/download/18.7780a96c175025c97dbbfa5b/1602744567458/Avvakta%20Shingrix.pdf
https://janusinfo.se/download/18.7780a96c175025c97dbbfa5b/1602744567458/Avvakta%20Shingrix.pdf
http://livlinan.liv.se/Vardanvisningar/Lakemedel-och-terapirekommendationer/lakemedel/Lakemedelshantering/

