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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Hantering vid behov av läkemedel som inte finns på enheten 

Inom Region Värmland finns ett fastställt arbetssätt för hur enheter ska göra om de behöver ett 
läkemedel som inte finns på enheten. Arbetssättet beskrivs i instruktionen ordination av läkemedel 
utanför bassortimentet (INS-14732). 
 

Om behovet inte är brådskande är grundregeln att varje enhet själva, efter kontroll av sällan- och 
servicesortimenten, beställer hem de läkemedel som behövs i stället för att låna av andra enheter. 
En avvägning bör dock göras avseende hur mycket läkemedel som kommer att behövas, enstaka 
tabletter eller liknande kan hämtas från annan enhet för att undvika onödig kassation.  
 

I instruktionen finns uppgifter om vilka leveranstyper som finns att välja på. Observera att det finns 
stopptider som reglerar när leverans av ett läkemedel kan ske. Överblivna läkemedel som inte längre 
används på enheten ska lämnas till sällansortimentet. De enheter som har läkemedelsservice har 
uppmärkta lådor att lämna läkemedlen i. Det går även bra att lämna in läkemedel till 
sällansortimentet direkt i serviceförråden. 
 

 

 
 

 

Läkemedelskommitténs februarimöte 

Vid mötet i februari hade ett par punkter tydligt miljöfokus. Läkemedelskommittén fastställde 
”Aktivitetsplan läkemedel och miljö”. I korthet fokuseras på tre aktiviteter: öka kunskapen hos 
förskrivare om läkemedels miljöpåverkan, hålla antibiotikaförskrivningen fortsatt låg samt en 
långsiktig målsättning: ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete innehållande en 
läkemedelsförskrivning med minimal miljö- och hälsopåverkan. Förra årets aktivitetsplan följdes upp 
med slutsatserna att arbetet med ”Hållbar vårdcentral” har fallit väl ut, antibiotikaförskrivningen 
följts regelbundet, utbildningar har hållits och miljökrav har införts vid läkemedelsupphandling. 

Arbetet pågår med att anpassa utformningen av Rekommenderade läkemedel till dagens 
informationskanaler. En ny rutin för hantering av läkemedel utanför förmånen är framtagen. 
Äldrelistan – Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre har kommit i en ny version och 
finns nu tillgänglig på webben.  

 

 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Vätskevagnskontroll   

Farmaceuter på läkemedelsförsörjningsenheten ansvarar för att göra farmaceutisk 
kontroll av de vätskor som finns i enheternas vätskevagnar. Vid en farmaceutisk 
kontroll ses innehållet i vätskevagnarna över för att säkerställa att varje vagn innehåller 
rätt vätskor, styrkor, förpackningsstorlekar samt att varje produkt har tillräcklig 
hållbarhet. Arbetssättet gör det säkert och lätt för enheterna att använda vätskor. 
Sortimenten i enheternas vätskevagnar tas fram av farmaceut från läkemedels-
försörjningsenheten i samråd med respektive enhet. Varje enhet äger själva sina 
vätskevagnar och ansvarar för att vagnarna städas och hålls rena.  

 

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: Xyloproct rektalsalva 

http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=14732
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=14732
https://intranat.regionvarmland.se/download/18.120ae54f17f2d4ca9042e87/1646057215962/Rekommenderade%20l%C3%A4kemedel%202022%20mars.pdf
https://intranat.regionvarmland.se/download/18.467872d017e9d1f420b5a36/1643964267414/De%20mest%20sjuka%20och%20sk%C3%B6ra%20%C3%A4ldre%202022-2023.pdf
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

