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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Driftstopp i läkemedelstjänster den 27–28 november 2021  

Under natten mellan lördag den 27 november och söndag den 28 november genomför E-
hälsomyndigheten nästa steg i införandet av Nationella läkemedelslistan. Från klockan 20 på 
lördagen görs ett planerat driftstopp då data flyttas till en ny plattform och en tillfällig 
kommunikationslösning, transformatorn, införs. Driftstoppet beräknas pågå till cirka klockan 11 på 
söndag förmiddag.   
 

Under driftstoppet kommer det inte vara möjligt att skicka elektroniska recept. Om recept behöver 
utfärdas används gula receptblanketter. Dokumentation görs i Cosmic enligt reservrutin. Information 
om beställning av receptblanketter finns på läkemedelscentrums hemsida. Utskrift av tomma 
receptblanketter med arbetsplats- och förskrivarkod görs innan driftsstoppet, se instruktion Utskrift 
av tomma recept (INS-09239).  
 

Apoteken kan inte expediera recept under driftstoppet, varken elektroniska eller de som utfärdats 
på gul receptblankett. Patienter som söker vård under lördag eller söndag och får ett läkemedel 
förskrivet behöver informeras om driftstoppet. Om det bedöms nödvändigt kan extra läkemedel 
skickas med patienten. Akutmottagningar och jourcentraler som har öppet under driftstoppet 
informeras separat om lagerhållning av läkemedel.   
 

Under driftstoppet går det heller inte att komma åt andra tjänster från E-hälsomyndigheten, 
såsom NPÖ, KLAS och Pascal.   
 

 
Läkemedelskommitténs oktobermöte 
 

När läkemedelskommittén sammanträdde den 11 oktober låg tyngdpunkten på att fastställa 
ändringar i kommande års utgåva av Rekommenderade läkemedel. Listan kommer publiceras på 
Region Värmlands hemsida tidigt 2022. Läkemedelskommittén beslutade även att godkänna 
regionens rekommendation av byte mellan original och biosimilar för TNF-hämmare, i de fall det 
anses lämpligt. Rekommendationer till förskrivare och en brevmall för brev till patienter har tagits 
fram, som vi skrev om i Läkemedelsnytt vecka 42. Slutligen godkände läkemedelskommittén de 
förslag på reglemente och uppdragsbeskrivningar för läkemedelskommitté respektive terapigrupper 
som ska fastställas av områdeschef.  
 

Protokollet finns i sin helhet på 
Läkemedelskommitténs hemsida.  
 

 
 
 

 

 

Aktuella restnoteringar och utgående varor 
 

Här publiceras information från sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel som ändrats under veckan.  
Ta del av den fullständiga informationen via länkarna nedan: 

• Utgående vara: Pyridoxin tablett 40 mg  

• Uppdaterat:  Adrenalin 150 mikrog, lösning i förfylld injektionspenna  finns åter i lager hos leverantören 

Läkemedelskommittén söker ny ordförande
Känner du någon läkare som skulle vara intresserad av att 

jobba med regionens läkemedelsfrågor? Tipsa gärna den eller 

de läkare som du tror skulle kunna passa för rollen! Sök på 

Ordförande läkemedelskommitté bland regionens Lediga jobb.  

https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/forskrivning-av-lakemedel/arbetsplatskoder-och-receptblanketter
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=9239
http://canea.liv.se/Document/Document?DocumentNumber=9239
https://intranat.regionvarmland.se/nyheter/valbara-arkiv/lakemedelsnytt/2021-10-20-lakemedelsnytt-vecka-42-2021
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/lakemedelskommitten
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
https://intranat.regionvarmland.se/anstallning-och-arbetsmiljo/lediga-jobb

