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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Sätt inte ut palliativa läkemedel 

Läkemedel för symtomlindring vid palliativ vård i livets slutskede ska ordineras i Cosmic och 
innefattar läkemedel i injektionsform mot smärta, andnöd, ångest, oro, illamående, slemsekretion i 
luftvägarna och rosslighet. Om patienten har palliativa ordinationer insatta i läkemedelslistan vid 
inskrivning på sjukhus är det viktigt att de inte sätts ut i samband med utskrivning.  
 

Det har kommit in synpunkter från läkare inom primärvården och från personal inom kommunerna 
att de ibland sätts ut inför utskrivning, troligen i all välvilja att hålla läkemedelslistan uppdaterad. Om 
palliativa ordinationer ses i läkemedelslistan ligger ofta ett omfattande arbete bakom med en tydlig 
plan för varje enskild patient. Om de palliativa ordinationerna sätts ut, behöver de återinsättas innan 
personal i kommunen kan ge patienten symtomlindring. Det är både tidskrävande för berörda och 
om behovet tillkommer en kväll eller helg, kan det även innebära en viss tidsfördröjning innan 
symtomlindring kan ges. Därför är det viktigt att ordinationerna får kvarstå, även om de inte getts 
under sjukhusvistelsen.  
 

Om man vill läsa mer om palliativa ordinationer och vilka preparat som avses, finns en rutin i VIDA 
(Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede) som gäller inom Region Värmland.   

 

Kristina Pernar, överläkare 
Annika Biörnstad och Suzanna Lövgren, apotekare 
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Nomineringen till Guldpillret är öppen! 

Har ni gjort något riktigt bra för att förbättra patienternas läkemedelsbehandling? Då finns chansen 
att vinna Guldpillret 2022 och få 100 000 kronor i belöning. Det är trettonde året i rad som 
utmärkelsen Guldpillret delas ut. Det går att nominera både egna och andras projekt. 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. 
 

I sin bedömning tittar juryn bland annat på innovationshöjd, om arbetet har 
gett resultat i form av bättre kvalitet och nytta för patienterna samt hur 
skalbart projektet är. 
 

Till nomineringsformuläret: Nominering till Guldpillret 2022  
 

Välkommen med din nominering!  

 

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: Insuman Basal SoloStar  

• Uppdaterat: Pyridoxin tablett  

• Uppdaterat: Isocef kapsel respektive oral suspension 

Figur 1: Logotyp för Guldpillret. 

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=14684
https://www.bonniernewsevents.se/event/ed8685d2-d02e-4b37-a608-3c9b4300a9d2/summary
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

