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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Mellansvenskt läkemedelsforum genomförs digitalt 2–3 februari 

Mellansvenskt läkemedelsforum var tänkt att genomföras på plats i Gävle 
2-3 februari 2022, men till följd av den fortsatt höga smittspridningen av 
covid-19 kommer forumet endast att ges digitalt. Anmälan till forumet är 
nu öppen och görs på Region Örebros hemsida.  
 
Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i 
Sjukvårdsregion Mellansverige. Årets program innehåller bland annat 
information om migrän, stroke, behandling av insomni och 
läkemedelsdosering vid sviktande organfunktion.  
 
 

 

Läkemedelskommitténs novembermöte 

När läkemedelskommittén sammanträdde den 18 november 2021, ägnades mötets huvuddel åt att 
slutföra arbetet med att uppdatera Region Värmlands lista över Rekommenderade läkemedel. När 
årets lista är klar publiceras den som pdf på hemsidan. I skrivande stund är inte detta klart.  
  
Utöver det godkändes Region Värmlands handlingsplan för läkemedel och miljö för vidare hantering. 
Handlingsplanen ligger till grund för en aktivitetsplan med målsättningen att uppnå målen till 2024. 
Målen berör i korthet ökad kunskap bland förskrivare om läkemedels miljöpåverkan, 
antibiotikaförskrivning ur ett miljöperspektiv samt medicinska gasers klimatavtryck. 
  
Ta del av det fullständiga protokollet på Läkemedelskommitténs hemsida. 
 
 

 

 

Kassera läkemedelsavfall på rätt sätt  

Rutinen Hantering av läkemedelsavfall (RUT-13672) samt instruktionen Lathund 
för kassation av läkemedel (INS-13724) är nu uppdaterade och tillgängliga i VIDA. 
Viktigt att notera är att rätt typ av uppsamlingskärl beställs från Mediq då olika 
typer av kärl inte förbränns på samma sätt.  
 

För alla typer av läkemedel, cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk 
effekt (enligt AFS 2005:5) ska uppsamlingskärl märkt "Cytostatika och 
läkemedelsförorenat avfall" användas. Gula behållare ska förses med absorberande 
material som till exempel ett hopvikt absorberande underlägg (absorberande sida 
utåt) i botten innan användning.  

 

Aktuella restnoteringar 
 

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt 
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. 

• Restnoterat: Champix filmdragerad tablett 

• Uppdaterat: Adrenalin, lösning i förfylld injektionspenna 150 µg 

• Uppdaterat: Kolkicin tabletter 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/mellansvenskt-lakemedelsforum/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/contentassets/7cb4a8e21287492eb14009b07fb34d19/Program
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/lakemedelskommitten
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=13672&disableRedirect=1
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=13724&disableRedirect=1
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=13724&disableRedirect=1
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

