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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Identifiering av läkemedel från Ukraina 

Då behovet av stöd vid identifiering av läkemedel som kommer från Ukraina är stort har Janusinfo 
publicerat en samlad lista på informationskällor.  
 

Läkemedelsinformationscentralerna (LIC) kan bistå med utredning i ärenden som rör läkemedel från 
Ukraina. De olika informationscentralerna samarbetar för att ta fram en gemensam lista på översatta 
läkemedel vartefter förfrågningar kommer in och utreds. Om ett läkemedel saknas i listan kontaktas 
lokal LIC. För Värmlands del är det CLINT. 
 

Om det är ett okänt läkemedel kan man identifiera vilken typ av läkemedelssubstans det är med hjälp 
av till exempel Dynamed, som man når utan inloggning inom regionens nät.  
 

Google translate har en app där det med hjälp av telefonens kamera går att översätta text från 
internet eller från en förpackning till svenska. I de fall översättningen blir otydlig är ett tips att 
översätta texten till engelska. Det är viktigt att alltid göra en rimlighetsbedömning av översättningen, 
exempelvis genom att diskutera med patienten. 
 

Information om doseringar och likande för ukrainska läkemedel kan hittas på: 
https://compendium.com.ua/ 
 

 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Upphandling av läkemedel   

Eftersom regionen tillhör den offentliga sektorn ska regelverket för Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) följas vid inköp av varor och tjänster. Regionen måste därför upphandla läkemedel som 
används inom sjukvården och beställs på rekvisition. Farmaceut från läkemedelsförsörjningsenheten 
deltar i upphandlingsgruppen tillsammans med upphandlingskonsult från Regioninköp. 
Upphandlingarna görs tillsammans med Region Örebro och Sörmland. Farmaceutens roll är att vara 
sakkunnig och ansvara för att ta fram underlag på vad som ska upphandlas samt vilka krav som ska 
ställas. Vilka läkemedel som upphandlas avgörs bland annat av kostnaden och vilka kvantiteter som 
köps in av läkemedlet.  

Fördelar med att ha läkemedel på avtal är till exempel att regionen kan få ett bättre pris, en ökad 
leveranssäkerhet och att vi får möjlighet att ställa miljökrav på företagen. Regionen har ansvar för att 
köpa upphandlade läkemedel i största möjliga mån. I de fall ett företag inte kan leverera produkten 
har vi rätt att köpa en ersättningsprodukt om det finns tillgängligt. I så fall byter Apoteket till lämpligt 
alternativ vid beställning.  
 

Upphandlingar kan också få oönskade utfall. Ibland kan ett upphandlat läkemedel exempelvis vara 
svårt att späda eller kräver ett annat handhavande än vad som önskas. Oftast är det ute på 
enheterna som det upptäcks och då är det viktigt att synpunkterna förs vidare till 
upphandlingsgruppen. På så vis kan de i kommande upphandling ställa rätt krav på produkten. 

För mer information om LOU se Upphandlingsmyndighetens hemsida. Håll också koll på 
Läkemedelsnytt där mer information om läkemedelsupphandling kommer att publiceras framöver.  

 

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. 
 

• Uppdaterat: Bondil uretralstift  
 

http://www.lic.nu/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/kontakt-for-vardgivare/ovriga-enheter-halso-och-sjukvard/enbart-vardgivarwebb/lakemedelscentrum/clint/
https://www.dynamed.com/drugsbrowse
https://translate.google.se/?hl=sv
https://compendium.com.ua/
https://intranat.regionvarmland.se/verksamheter/halsa-och-vard/l/lakemedel/upphandlingar
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
https://regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/lakemedel/restnoteringar-utgaende-lakemedel-och-licenser

