
Vecka 47 2021 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Nu är Janusmed njurfunktion tillgängligt för alla förskrivare 

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd som kan hjälpa förskrivare att ordinera rätt 
läkemedelsdos utifrån en patients njurfunktion. Tidigare har kunskapsstödet endast varit tillgängligt 
inom vissa regioner, men är nu tillgängligt för alla direkt via Janusmed. Genom att ange 
patientinformation och aktuella läkemedel får förskrivare förslag på hur olika läkemedel kan behöva 
justeras beroende på njurfunktion med avseende på både startdos, underhållsdos och dosintervall. 
Kunskapsstödet flaggar även för vilka läkemedel som i sig kan påverka njurfunktionen.  

Informationen i kunskapsstödet tillhandahålls och förvaltas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i 
Region Stockholm. Förhoppningen är att kunskapsstödet på sikt kommer att integreras med Cosmic.  

 

Nyheter underlättar behandling av springmask 

Nu finns ett nytt receptfritt läkemedel att tillgå vid behandling av springmask. Pyrvin 
tablett 100 mg innehåller liksom föregångaren Vanquin det verksamma ämnet pyrvin. 
Ytterligare en nyhet är att även Vermox (mebendazol) nu är receptfritt och därmed 
finns två receptfria alternativ att tillgå vid behandling av springmask.  

Pyrvin tas som en engångsdos som upprepas efter 2 veckor. Dosering och maxdos av 
Pyrvin skiljer sig något jämfört med Vanquin, men det bedöms sakna praktisk 
betydelse. Pyrvin är godkänd att användas av patienter med kroppsvikt från 10 kg. Det 
rekommenderas att tabletterna sväljs hela då de innehåller ett färgämne som kan missfärga 
tänderna om tabletten delas. Det är dock möjligt att dela/bryta tabletten om doseringen så kräver.  

Läkemedlen har snarlika skrivningar om graviditet och amning, men i produktinformationen för 
Pyrvin rekommenderas som försiktighetsåtgärd att undvika att använda läkemedlet under graviditet. 
Läkemedelsverket bedömer dock att Pyrvin kan användas under graviditet och amning om 
behandling behövs eftersom pyrvinembonat inte tas upp från magtarmkanalen och därför inte heller 
passerar över till fostret eller modersmjölken. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida. 
 

 

Driftstopp i läkemedelstjänster 27–28 november 2021 

Som vi informerade om i Läkemedelsnytt vecka 46 genomförs ett planerat driftstopp i flera 
läkemedelstjänster i slutet av november. Det görs inga förändringar i Cosmic, utan journalsystemet 
kommer se likadant ut efter driftstoppet. En sammanställning av vilka förändringar som görs kopplat 
till den Nationella läkemedelslistan under 2021 finns på E-hälsomyndighetens hemsida.  
 

Region Värmland har tagit fram en beredskapsplan för driftstoppet som skickas ut i nyhetsbrev Chef 
tisdag den 23 november.   

 

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: 

• Uppdaterat restmeddelande: Egazil depottablett 0,2 mg 

• Uppdaterat restmeddelande: Vitamintillsatser för parenteralt bruk 

• Uppdaterat restmeddelande: Metoklopramid tablett 10 mg  

https://janusmed.sll.se/njurfunktion
https://lul.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=1031&eml=Lakemedelskommitten.Varmland@liv.se&rid=778
https://intranat.regionvarmland.se/nyheter/valbara-arkiv/lakemedelsnytt/2021-11-16-lakemedelsnytt-vecka-46-2021
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/yrkesverksam/nationella-lakemedelslistan/vad-hander-under-2021/
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://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

