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Tips: Patientinformation vid utsättning av protonpumpshämmare 

Många patienter som får protonpumpshämmare (PPI) insatta hamnar i en långvarig användning trots 
att en klar indikation för fortsatt användning saknas. I Läkemedelsnytt v.9 skrev vi om ett projekt på 
Eda vårdcentral som har visat att det i många fall går att trappa ner eller helt avsluta 
läkemedelsbehandlingen. Långvarig användning av PPI är kopplat till en ökad risk för pneumoni, mag-
tarm-infektion och frakturer. Riskerna ökar i förhållande till behandlingslängd och dos.  
 

I VIDA finns en patientinformation som kan användas som stöd vid utsättning av PPI, Avsluta 
behandling med omeprazol eller andra protonpumpshämmare (INF-23062). I patientinformationen 
finns råd för att undvika utsättningssymptom, information om vad som händer i kroppen när 
behandling med PPI avslutas samt eventuella biverkningar som kan uppstå vid långvarig behandling. 
 
 
 

Ta bort adresslapparna på apotekets backar innan retur 

Apoteket vill påminna om att samtliga adresslappar ska tas bort på de backar som 
läkemedel levereras i innan backarna går i retur. Detta är viktigt då kvarlämnade 
adresslappar försvårar apotekets hantering av backarna, vilket medför onödigt 
merarbete.  
 

 
 

 
 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Sällansortiment i serviceförråden 

I serviceförråden på sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby finns förutom läkemedelsautomater även 
ett sällansortiment. Sällansortimentet består av läkemedel från sjukhusens enheter som inte längre 
används aktivt och inte ingår i bassortimentet, så kallade sällanläkemedel. Tanken med 
sällansortimentet är att minska mängden läkemedel som kasseras i regionen samt att underlätta för 
enheterna att snabbt få tag i läkemedel som normalt sett inte används på enheten.  
 

Farmaceuter från läkemedelsförsörjningsenheten uppdaterar sällanfilerna som finns publicerade på 
sidan för läkemedelsförsörjning på intranätet. Det är viktigt att alla enheter tänker på att lämna in de 
läkemedel som inte längre behövs på enheten till sällanförråden. Detta möjliggör att fler enheter har 
tillgång till dessa läkemedel. Hos de enheter som har tjänsten läkemedelsservice finns uppmärkta 
lådor dit dessa läkemedel ska lämnas. Det finns dock läkemedel som inte kan lämnas till 
sällanförråden. Exempel på dessa är klippta läkemedelskartor där datum eller batchnummer saknas, 
lösa tabletter i medicinkoppar och narkotiska preparat.  
 

För frågor gällande serviceförrådet eller sällansortimentet kontaktas läkemedelsförsörjningsenheten 
på: lakemedesforsorjningsenheten@regionvarmland.se eller via tel. 151 40. 

 

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. 

• Avslutad restnotering: Kajos oral lösning finns nu åter att tillgå. 
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