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GnRH-analogbehandling vid prostatacancer 
(behandlingsansvar) 
Gäller för: Kirurgkliniken Centralsjukhuset Karlstad, Vårdcentralsområde norra Karlstad, 
Vårdcentralsområde södra Karlstad, Vårdcentralsområde västra Värmland, Vårdcentralsområde östra 
Värmland, Vårdcentralsområde norra Värmland Kirurgimottagning 1 CSK, Urologimottagningen 
Värmland 
 

Bakgrund 
Följande GnRH-analoger är upphandlade och ska tas hem på rekvisition:  

 Leuprorelin Sandoz 5 mg  
 Procren Depot 30 mg 
 Pamorelin 22,5 mg 

Tidigare har preparaten förskrivits via recept men det rekommenderas inte så länge regionen har 
preparaten upphandlade.  

I första hand används Leuprorelin Sandoz.  

 

Patienter där urologen har behandlingsansvar 

Urologenheter 
 Remiss skickas från urologenheten till vårdcentralen där patienten är listad. Remissen ska 

innehålla uppgifter om läkemedel, dos och doseringsintervall. 
 Läkare på urologenheten gör ordinationen i Cosmic. Recept ska inte skrivas, vilket innebär att 

det inte heller ska förskrivas i Pascal för dospatienter. 
 Patienten informeras att ta kontakt med sin vårdcentral och beställa tid för injektion.  
 Patienten följs upp via urologenheten.  

 

Vårdcentralen 
 Vårdcentralen ansvarar för beställning av läkemedlet. Läkemedlet rekvireras via regionens 

inköpsportal.  
 Läkemedlet administreras av sjuksköterska på vårdcentralen enligt ordination och patienten 

sätts upp på väntelista enligt ordinationsschemat. 
 Sjuksköterskan signerar remissen och svarar på remissen efter första behandlingen (mottagit 

remiss och påbörjat behandling enligt ordination).  
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Patienter där vårdcentralen har behandlingsansvar  
(huvudsakligen patienter i särskilda boenden)  
 

Urologenheten 
 Överlämnar ansvaret till aktuell vårdcentral genom att remittera ut patienten.   

Vårdcentralen 
 Läkare på vårdcentralen gör ordinationen i Cosmic. Recept ska inte skrivas, vilket innebär att det 

inte heller ska förskrivas i Pascal för dospatienter. 
 Läkemedlet rekvireras via regionens inköpsportal. Patienten betalar ingen egenavgift.  
 Patienter med kommunal hälso- och sjukvårdsinsats behandlas via kommunens sjuksköterskor, 

övriga patienter får läkemedlet administrerat på vårdcentralen enligt ordination. 
 Zoladex eller Suprefact ska inte bytas mot annat läkemedel utan kontakt med urologenhet.  

 

Vid frågor kontakta: 
Mia Lewin Lundh, urologmottagningen, Centralsjukhuset  
Susanne Carlsson, verksamhetschef, läkemedelscentrum 
 

 

Dokumentet är utarbetat av: Tove Tevell, Kristin Jacobsson 


