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Restnoterade läkemedel
och läkemedelsnytt
Vi jobbar ständigt med att uppdatera och
förbättra vår hemsida. Under Läkemedel
publiceras numera information om restnoteringar utifrån den information vi har, tex när
läkemedel förväntas finnas tillgängligt igen,
andra behandlingsalternativ och rekommendationer.

Informationen
uppdateras
löpande
på
Läkemedelsenhetens hemsida. Det går även att
prenumerera på nyheter från Läkemedel.

Annelie de Sinegube, farmaceut

HIM/HNR kör igång med Utdelningsvyn
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Respimat-inhalatorn - tre förändringar
Tydligare dosräknare
Numera tydligare dosräknare (större siffror),
som även ändrar färg för att indikera antal doser
som är kvar

Refill
En inhalator kan användas med flera
läkemedelsbehållare, vilket minskar miljöpåverkan. Respimat finns nu som 3-pack för
Spiriva och Spiolto.

Nederdelen lossnar automatiskt
Nederdelen lossnar automatiskt från inhalatorn
för att visa när det är dags att byta läkemedelsbehållare.

I övrigt hanteras inhalatorn på precis samma sätt
som tidigare. Med andra ord så är två puffar en
dos och Respimat passar i spacer OptiChamber.

Boehringer Ingelheim med
lokal bearbetning av Maria Huss, apotekare

Nu är anmälan till läkemedelshanteringsutbildningarna inför
sommaren öppen. Mer information om innehållet och målgrupp
finns i länkarna. Gäller även sjuksköterskor vid NÄVA:s och Svegs
slutenvårdsplatser.
Anmälningslänkar för den som ska anmäla sig själv:
10/6 Heldagsutbildning för nya läkemedelsansvariga sjuksköterskor
14/6 Läkemedelshantering introduktion för nyanställda
sjuksköterskor Gäller alla nyanställda sjuksköterskor, undantaget de
som redan deltagit via sjuksköterskans första år under våren.
Länk till en steg för stegbeskrivning om det är chef eller
administrativ assistent som ska anmäla deltagare.
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Regnbågshäftet
Nu har
Nationella Strama,
Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket publicerat
uppdaterade ”Behandlingsrekommendationer
för vanliga infektioner i öppenvård”, det så
kallade Regnbågshäftet.

Flera uppdateringar i riktlinjerna har gjorts.
Avsnitten om sexuellt överförbara infektioner
och KOL är helt nya. Dessutom har
informationen om vad som tyder på allvarlig
infektion utökats till att omfatta även vuxna och
inte enbart barn som tidigare. Kapitlet om
urinvägsinfektioner har givits större omfattning.
Appen Strama nationell är uppdaterad med
samma innehåll i androidtelefoner. Apple har en
långsam och byråkratisk process, men är på
gång. Den går att ladda ner från App Store och
Google Play. App Store ger dig med andra ord i
nuläget den gamla versionen.
Du kan även läsa Regnbågshäftet på dator
(Webversion av Regnbågshäftet)
Vid beställning av Regnbågshäftet eller vid
beställning av fler exemplar, kontakta Stramas
sekreterare Madeleine Börjeflo (madeleine.
borjeflo@regionjh.se).

Maria Huss, ordförande Strama

Antidoter Östersunds sjukhus
På Östersunds sjukhus finns ett lager av antidoter
som är tillgängliga för hela regionen.
De flesta antidoterna förvaras på akutmottagningen, se lagerkolumnen i Antidotlistan.
Listan baseras på Rekommenderade antidoter
från Giftinformationscentralen.
Antidotregistret ger information om gällande
lager av antidoter på sjukhus i Sverige.

Giftinformationscentralen
Ring Giftinformationscentralen, tel 010-456 67 19,
vid osäkerhet om hur läkemedel ska ges.
Läkemedelsboken förgiftningskapitlet:
Akuta förgiftningar - initial bedömning och
behandling).

Ulrica Jonsson, apotekare
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Makulera recept i COSMIC
Sedan maj 2017 har vi möjlighet att från COSMIC
makulera recept. Det som krävs för att detta ska
fungera är att man makulerar INNAN
läkemedlet sätts ut. Sänker man exempelvis
dosen Enalapril från 20 mg dagligen till 10 mg
dagligen så är det fiffigt att recepten på 20 mg
som ligger kvar på apoteken tas bort ur
databasen för att förhindra att patienten av
misstag dubbelmedicinerar med både 10 och 20
mg. Det är tyvärr alltför vanligt att patienter
använder ”Mina sparade recept” som
läkemedelslista och så länge som receptet
fortfarande gäller kommer det ligga kvar på
listan ”Mina sparade recept”.

Fungerar allt som det ska, dvs finns det ett recept
i databasen, så får man ett kvitto på att
makulering genomförts. Finns det inte längre
kvar några recept i databasen får man reda på
detta. Patienten kan tex ha hämtat ut allt eller bett
att få recepten på papper av apoteket.

Efter det kan man sätta ut läkemedelsordinationen:
Då man väljer att makulera ett recept behöver
man ange vilket recept som ska makuleras.
Exemplen nedan är för Nitroglycerin.

Tänk på att det är inte alltid det recept som
förskrevs senast som är det som ligger överst i
pop-up:en som visas.

Välj sedan makuleringsorsak. Dom fyra
alternativen med en siffra framför makulerar
receptet.
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Kristina Seling, läkemedelsansvarig läkare,
ordförande Läkemedelskommittén

