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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Pappersrecept i händelse av kris 

Rekommendationen från läkemedelscentrum angående mängden receptblanketter som bör finnas i 
pappersform på varje enhet för att täcka ett datastopp är reviderad. Den nya rekommendationen är 
att verksamheten bör säkerställa att receptblanketter finns för upp emot 1 veckas förskrivning. 
Hänsyn bör tas till om verksamheten förskriver läkemedel/hjälpmedel som behövs vid akuta 
situationer eller inte. De enheter som önskar stöd i att se över vilket antal receptblanketter som är 
aktuellt på respektive enhet kan höra av sig till läkemedelscentrum för att få hjälp med statistik. Mer 
information om hantering i samband med kriget i Ukraina finns på vårdgivarwebben under 
samverkan, avtal och vårdval. Kontakt: lakemedelscentrum@regionvarmland.se 
 
 

Årets version av pollenlathunden är nu klar 

Lathunden "Receptfria läkemedel mot allergiska besvär" ger en översikt över vilka 
läkemedel som finns receptfritt på öppenvårdsapotek. Lathunden innehåller 
uppgifter om bland annat beredningsform per substans, åldersgränser samt 
dosering och är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för vårdpersonal vid 
rådgivning och rekommendation. Sedan förra årets version har inga nya läkemedel 
tillkommit. Ett generiskt alternativ har lagts till för nässpray innehållande 
flutikason och nässprayen Atrovent nasal har bytt namn till Rinivent. I övrigt har 
kolumnen om råd kring graviditet och amning förtydligats. Lathunden finns 
tillgänglig på terapigrupp egenvårds webbsida. 
 
 

Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – cytostatikaberedning 

Läkemedelsberedningsenheten består av två delar: beredning av cytostatika och beredning av övriga 
sterila läkemedel. På enheten arbetar tio farmaceuter och två assistenter. Läkemedelsberedning är 
en hårt reglerad verksamhet och vi följer kvalitetssystemet GMP (Good Manufacturing Practice) 
genom hela tillverkningsprocessen. Det innebär stränga krav och noggrann kontroll på allt från 
råvaror och material, luftomsättningar i beredningsrummen, funktion av beredningsbänkar, 
isolatorer och IT-system samt standardiserade metoder för beredning till validering av personalens 
arbetsteknik. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet och vår, av dem godkända, GMP-ansvariga 
farmaceut ansvarar för att regelverken följs. 
 

På cytostatikaberedningen tillverkas all den cytostatika som ges i Värmland i form av infusion, 
injektion, bärbar pump eller ögondroppar. Även andra läkemedel som klassas som cytotoxiska bereds 
här, exempelvis läkemedlet ganciklovir. Ungefär 14 500 beredningar per år bereds och levereras ut 
till behandlande enheter. För att skydda personalen från cytostatika och beredningarna från 
kontamination sker all tillverkning i slutna beredningsbänkar, så kallade isolatorer, i särskilda 
renrumslokaler. 
 

Cytostatikaberedningen nås på 179 47 eller lakemedelsberedningsenheten@regionvarmland.se  

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. 

• Restnoterat: Fragmin förfyllda sprutor 5000 IE samt 2500 IE 

• Restnoterat: Vancomycin kapsel 125 mg 

• Uppdaterat: Lokalanestetika i kombination med adrenalin  

Figur 1 Pollenlathunden kan 
användas som ett hjälpmedel för 
vårdpersonal. 
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