
Vecka 12 2022 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Sida 1 av 2 
 

Nytt i Rekommenderade läkemedel 2022  

Region Värmland tar årligen fram en lista över Rekommenderade läkemedel för några 
av de vanligaste sjukdomarna. Läkemedelskommittén och dess terapigrupper 
uppdaterar rekommendationer inom sina områden baserat på vetenskaplig 
dokumentation, beprövad erfarenhet och kostnadseffektivitet. Nedan följer en 
sammanställning av de viktigaste förändringarna. Och kom ihåg: följ eller motivera!  
  

Andningsvägar  
Fem inhalatorer är nya på listan. Det är två pulverinhalatorer: Innovair Nexthaler 
(ICS+LABA), som rekommenderas både vid astma och KOL, samt Trimbow Nexthaler 
(LAMA+LABA+ICS), som rekommenderas vid KOL. De övriga tre är sprayinhalatorer som alla 
rekommenderas vid KOL: Symbicort (ICS+LABA), Bevespi Aerosphere (LAMA+LABA) och Trixeo 
Aerosphere (LAMA+LABA+ICS).  
 

Ytterligare nyheter är att en trippelbehandling i sprayform, Trimbow inhalationsspray 
(LAMA+LABA+ICS), är godkänd vid astma samt att Bufomix Easyhaler stryks som rekommenderad 
inhalator vid KOL. Fungerande behandling behöver dock inte bytas ut.   
 

Gynekologi och preventivmedel  
Under rubriken preventivmedel gestagena metoder är Nexplanon nytt förstahandsval jämte Gestrina 
som mellandospreparat då långverkande metoder rekommenderas. I samma avsnitt läggs Slinda till 
som ett nytt andrahandsval för bättre blödningskontroll. Nytt är även förtydligande om 
behandlingstider för spiralerna Mirena och Kyleena. Bland kombinationspreparaten är Ornibel 
vaginalinlägg nytt andrahandsval. Vid hormonell terapi med enbart östrogen är Estradot plåster 
förstahandsval och Femanest andrahandsval på grund av lägre risk för venös tromboembolism för 
transdermala produkter jämfört med orala. Lenzetto transdermal spray är nytt andrahandsval.    
 

Infektion  
För vägledning när behandling med antibiotika är indicerad hänvisas till den nationella skriften 
“Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”, det så kallade Regnbågshäftet, 
samt den nationella Strama-appen. Region Värmlands lokala terapirekommendationer tas bort. I 
fråga om läkemedelsval är Rekommenderade läkemedel fortfarande vägledande. Nytt i årets lista är 
att licenspreparaten cefixim och ceftibuten läggs till som tredjehandsval vid pyelonefrit. I övrigt är 
cefadroxil aktuellt vid behandling av barn vid både stafylokock- och streptokockinfektioner i hud och 
mjukdelar. Dessutom är azitromycin nytt andrahandsval vid klamydiainfektioner.  
 

Neurologi  
Både propranolol och metoprolol rekommenderas i första hand som profylax mot migrän, medan 
amitriptylin läggs till som andrahandsval.  
 

Hjärta och kärl  
Avsnittet om hjärtsvikt med nedsatt EF (NYHA II-IV) är omarbetat efter ESCs nya guidelines. Numera 
har ACE-hämmare eller ARNI (Entresto), betablockerare, MRA och SGLT-2-hämmare lika stark 
indikation. Insättningsordning bedöms av behandlande läkare utifrån patientens symtombild. Alla 
fyra läkemedelsgrupper ska sättas in tidigt i låg dos och vara initierade inom fyra veckor i stället för 

att ett läkemedel i taget trappas upp. Patienter med ischemisk hjärtsjukdom och diabetes mellitus 
typ II ska nu erbjudas behandling med SGLT-2-hämmare och/eller GLP-analog.  

Klicka på bilden för att öppna 

https://regionvarmland.se/download/18.3f9db74017f2994883b4156c/1647586352392/Rekommenderade%20l%C3%A4kemedel%20vuxna%202022-03-16.pdf
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Det förtydligas att antiarytmisk behandling med avsedd effekt att förhindra förmaksflimmer ska 
hanteras av kardiolog eller internmedicinare. Tillgängliga preparat är MultaQ, Tambocor och 
Cordarone.   
Behandling med PCSK-9-hämmare (Praulent eller Repatha) kan övervägas för patienter med familjär 
hyperkolesterolemi/aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom där högsta tolererbara dos statin och ezetimib 
inte gett tillräcklig effekt. Dyslipidemienheten utreder och beslutar om behandling. Remiss till 
dyslipidemienheten skickas via hjärtmottagningen.  
 

Hud  
Då preparatet Betnovat med chinoform har avregistrerats rekommenderas bakterieodling och 
lämpligt peroralt antibiotikum vid sekundärinfekterat eksem.  
Vid uteblivet svar eller biverkningar vid behandling med Zyclara eller Aldara vid aktinisk keratos 
rekommenderas Tolak kräm.    
 

Osteoporos  

Zoledronsyra betraktas nu som förstahandsval före alendronat och denosumab vid val av 
benspecifikt läkemedel. I övrigt poängteras tydligare att monoterapi med kalcium och d-vitamin inte 
är en adekvat behandling vid osteoporos och förhöjd frakturrisk.  
 

Psykiatri  
Hela avsnittet har omarbetats och utgår nu från att depressionsbehandling väljs utifrån diagnos och 
depressionsgrad. I första hand rekommenderas escitalopram eller sertralin och byte till annat SSRI 
kan vara aktuellt vid otillräcklig effekt. I så fall rekommenderas citalopram, fluoxetin eller paroxetin. I 
andra hand rekommenderas byte till duloxetin, venlafaxin eller mirtazapin, varav det senare kan vara 
ett bra alternativ vid samtidig sömnstörning.  
 

Ångestavsnittet tar avstamp i vikten av att rätt diagnos är ställd och belyser det stora spannet av 
orsaker till ångestsyndrom. I första hand rekommenderas behandling med SSRI (sertralin eller 

escitalopram). Om tillräcklig effekt inte uppnås rekommenderas i första hand byte till annat SSRI 
(citalopram, fluoxetin eller paroxetin) och i andra hand byte till duloxetin, klomipramin eller 
venlafaxin. Vid tillfällig ångest och oro som inte avhjälps med ickefarmakologiska metoder kan 
alimemazin och hydroxizin vara alternativ i lägsta effektiva dos under en begränsad period. Båda 
preparaten ska användas restriktivt till äldre på grund av risk för kognitiva störningar och konfusion. 
Behandling med bensodiazepiner, pregabalin och gabapentin betraktas som ”icke-göra” och bör inte 
användas i behandling av ångesttillstånd i öppenvård. Om patienten redan har behandling med dessa 
preparat bör nedtrappning och utsättning övervägas.  
 

Under våren 2022 kommer en utbildning hållas med fördjupad information om förändringarna inom 
psykiatriområdet. Mer information om utbildningen kommer inom kort. 

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. 

• Uppdaterat: Fortum injektion- och infusionsvätska  

• Avslutad restnotering : Trica injektionsvätska är fortsatt restnoterat. Generiskt läkemedel Lederspan finns att tillgå. 

• Avslutad restnotering: Kolkicin tabletter (Colrefuz) finns nu att tillgå i förpackning om 100st. 

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

