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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Tips: Använd utbyteslistan för insulin 

Inom regionen finns en fastställd Utbyteslista för insulin (INS-16353) som anger vilka sorters insulin 
som anses utbytbara mot varandra. Insulinerna i listan är indelade i grupper efter verkningssätt och 
utbyte kan ske fritt mellan de insulinsorter som ingår i samma grupp. I utbyteslistan anges även vilka 
sorters insulin som är rekommenderade i första hand.  
 
 

Tjänsten Min förskrivning är åter tillgänglig 

E-hälsomyndighetens förskrivartjänst Min förskrivning är åter aktiv efter några veckors 
underhållsarbete. Tjänsten hämtar numera information från registret Nationella läkemedelslistan i 
stället för Receptregistret och Läkemedelsförteckningen. Min förskrivning är en tjänst avsedd för att 
förskrivare och verksamhetschefer på ett enkelt sätt ska kunna ta del av statistik över 
läkemedelsförskrivning på förskrivarnivå. Statistiken levereras i färdiga rapporter, som kan användas 
vid medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, samt som ett underlag för reflektion och 
dialog kring förskrivningsmönster. 
 

Viktig information för användare är att rapporten Potentiellt olämpliga förskrivningar till äldre är 
borttagen för översyn tills vidare. Än så länge finns dock en sammanfattande ruta kvar i 
översiktsrapporten, men den bör man bortse från. 
 
 

 

 
Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Ordinationsmallar 

Farmaceuter på farmacitjänsteenheten ansvarar för alla ordinationsmallar i Cosmic i syfte att stödja 
säkra och ändamålsenliga läkemedelsordinationer. Med hjälp av ordinationsmallar kan vi få in 
information kring vilka läkemedel som rekommenderas i vår region och hur de ska användas. 
Ordinationsmallarna innehåller uppgifter om dosering, behandlingsorsak, spädningsinstruktioner och 
annat som behövs för att läkemedlet ska kunna tas/ges på rätt sätt. Vi kan också hjälpa 
verksamheterna genom att sätta samman flera ordinationsmallar till ett paket, så att flera läkemedel 
kan ordineras i ett och samma moment. 
 

Två röster från nöjda läkare inom regionen:  
• Ordinationsmallar är en mycket god hjälp. Jag kan enkelt ändra om jag behöver anpassa till 

en patient, och jag kan lägga upp favoriter. Finns det ingen mall, kontaktar jag 
läkemedelscentrum och frågar om de kan göra en.  

• Våra paket som vi får hjälp med är verkligen arbetsbesparande. Vi behöver inte alltid slå upp 
rutinen för att få med allt vi ger i samband med en behandling eller operation. 

 

Farmacitjänsteenheten nås på: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se eller tel. 141 41.  
 
 

 

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: Kajos oral lösning  

Nästa vecka →  Generella direktiv i Cosmic 
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