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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Dags att anmäla sig till Mellansvenskt läkemedelsforum 2022  

Som vi informerade om i Läkemedelsnytt v 41 hålls Mellansvenskt 
läkemedelsforum den 2–3 februari 2022 i Gävle konserthus. Under två dagar 
ges föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska 
frågor av praktiskt värde för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när 
läkemedel kan användas på ett rationellt sätt. Om pandemiläget inte tillåter 
fysisk sammankomst kommer programmet att ges i digitalt format under 
samma dagar. Se fullständigt program och anmäl dig senast 31 december 
2021 här.  
 
 

Regionövergripande licenser - uppdaterad lista med mer information 

Listan över godkända regionövergripande generella licenser är nu uppdaterad och har fått en 
tydligare struktur än tidigare. I listan framgår hur länge respektive licens är giltig inom regionen, 
hänvisningar till eventuella restmeddelanden samt vilket läkemedel som ska användas i första hand. 
En generell licens tillgodoser behovet av läkemedel för en eller flera vårdenheter och de 
regionövergripande licenserna gäller för alla vårdenheter inom Region Värmland. Du hittar listan på 
läkemedelscentrums sida för restnoteringar, utgående läkemedel och licenser. 
 

 
Strama rapporterar 

Antibiotika mot luftvägsinfektioner ökar mest 

Antibiotikaförsäljningen i Sverige mätt i recept/1000 invånare ökade med 7,2 % under kvartal tre 
2021 jämfört med samma period 2020. Den senaste 12-månadersperioden minskade den totala 
antibiotikaförsäljningen på recept med 12 % jämfört med samma period året innan, från 252 till 221 
recept/1000 invånare och år. Försäljningen av antibiotika som oftast används mot luftvägsinfektioner 
ökade med 15,3 % under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period året innan.  
 

Värmland har den tredje högsta försäljningen i landet med 237 recept/1000 invånare jämfört med 
Västerbotten som fortsatt ligger lägst med 181 recept/1000 invånare. Det är svårt att se något bra 
skäl till att värmlänningarna skulle behöva 56 (31 %) fler recept/1000 invånare/år än 
västerbottningarna. Det är också bekymmersamt då Värmland för 10–15 år sedan tillhörde de 
regioner (landsting) som hade lägst förskrivning av antibiotika i landet.  
 

För Värmland är bilden likartad den för riket med tydliga uppgångar i förskrivningen av framför allt 
luftvägsantibiotika under hösten. Det finns också svårförklarliga skillnader i förskrivningsmönster 
mellan vårdcentraler. Det är till exempel knappast rimligt utifrån demografi och andra påverkande 
faktorer att förskrivningen av antibiotika är 2,5 gånger högre i Töcksfors än på Kronoparken. De 
vårdcentraler som ligger högst i förskrivningen av antibiotika måste titta på sina siffror och fundera 
över om de är rimliga och vad som annars kan vara lämpliga åtgärder. Vid behov av hjälp med 
analysen, kontakta Strama Värmland (kontakt: tomas.ahlqvist@regionvarmland.se).  
 

Den fullständiga kvartalsrapporten finns på Strama Värmlands hemsida.  

Aktuella restnoteringar och utgående varor 
 

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt 
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. 

• Inga nya restmeddelanden har publicerats den senaste veckan.  

https://intranat.regionvarmland.se/download/18.19969f617c380e4d8220bcf/1634026283997/L%C3%A4kemedelsnytt%20vecka%2041%202021.pdf
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kalender/mellansvenskt-lakemedelsforum/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser
mailto:tomas.ahlqvist@regionvarmland.se
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/smittskydd-varmland/strama-varmland/antibiotikaforbrukning-kvartalsrapporter
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