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Kylboxar från ApoEx
På förekommen anledning vill vi informera
om att kylbox enligt bild nedan är en låda/box
som återanvänds och ska returneras till
ApoEx precis som de orangea lådor ni får
läkemedel i. Hela lådan ska returneras inget
ska tas bort. Ytteremballaget ska sitta kvar.

Vid ej retur av box till ApoEx blir regionen
återbetalningsskyldig för förlorad/trasig box.

Anna Forzelius, läkemedelssamordnande
sjuksköterska

Ery-Max kapslar har slutat tillverkas
Som många redan vet har Ery-Max kapslar
slutat tillverkas. Läkemedelsverket har
godkänt Abboticin-kapslar, men dessa
kommer inte gå att få tag på förens tidigast i
mars 2022.
Erytromycin ska användas med försiktighet
med tanke på biverkningar som förlängd PQtid och är enbart rekommenderat vid
behandling av akut mediaotit vid PC-allergi.
Ny rekommendation från Expertgrupp
Infektionssjukdomar är att behandla alla över

8 år med doxycyklin istället. Ery-Max mixtur
är delvis restad och behöver finnas tillgänglig
för behandling av mindre barn och vid
pertussis.
Doseringen av doxycyklin vid akut mediaotit
är 200 mg x1 i sju dagar för vuxna och till barn
ges 4mg/kgx1 i 7 dagar.

Kristina Seling, läkemedelsansvarig läkare,
ordförande Läkemedelskommittén
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Narkotikakontroller
Region
Jämtland
Härjedalen
behöver
säkerställa
att
rutiner för
narkotikaklassade läkemedel
är
kända
och efterföljs.
Säker narkotikahantering i alla led syftar till
att tidigt se oegentligheter, förebygga risker
för felmedicinering, och fånga upp ett
eventuellt beroende/missbruk. Målet är
nolltolerans för svinn och felhantering och ska
gälla inom alla verksamheter, slutenvård,
primärvård och tandvård.
Från januari 2021 har den regelbundna
narkotikakontrollen som varje enhet gör
månadsvis, utökats med att en rapport skickas
in
till
läkemedelsenheten,
se Narkotikakontroll – Dokumentation. Det
innebär att en övergripande bild kan
sammanställas och att riktade insatser kan
ske. Detta gäller alla enheter som handhar
narkotikaklassade läkemedel. Observera att
narkotikakontrollen
inte
enbart
är
kontrollräkning utan även kontroll att
beställda läkemedel är införda i journal, att
alla signaturer är kända samt att lån mellan
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enheter ska kontrolleras. Även rimlighetsbedömning av förbrukning ska göras, se rutin
Narkotikahantering.
Ni fortsätter dokumentera som ni gör idag i
narkotikajournalen och blanketten blir en
sammanställning av det ni har i journalen.
Fram till april har vi fått in 61% av alla
enheters rapporter och ser en ökning i antalet
rapporter som skickas in. Under endast mars
fick vi in 70% av alla rapporter. Vi har hittills
noterat att det förekommer en del svinn men
ser inga direkta mönster i detta. Mera
bekymmersamt är att flera enheter uppger att
de
inte
känner
alla
signaturer
i
narkotikajournalen.
Vi fortsätter följa rapporterna och hör av oss
till enheter som har svinn för uppföljning och
eventuell hjälp men hanteringen.

Anna Forzelius, läkemedelssamordnande
sjuksköterska och Ulrica Jonsson,
apotekare
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Pyrvin1 godkänt för
behandling av springmask
Vanquin (pyrvinium) tablett 50 mg har under
en längre tid inte funnits tillgänglig på den
svenska marknaden. Pyrvin tablett 100 mg har
nu i godkänts för behandling av springmask.
Läkemedlet tillhandahålls i förpackningarna
6, 20 och 40 tabletter och samtliga
förpackningsstorlekar säljs receptfritt på
apotek.
Pyrvin
ingår
inte
i
läkemedelsförmånen.
Doseringen är 1 tablett 100 mg per 10-15 kg
kroppsvikt och tas som en engångsdos som
upprepas efter 2 veckor. Precis som Vanquin
rekommenderas att tabletten sväljs hel då de
är röda och kan färga av sig om de delas. I
produktinformationen anges dock att det är

möjligt att dela/bryta tabletten om
doseringen (tex för små barn) så kräver.
Pyrvin har styrkan 100 mg per tablett till
skillnad från Vanquin som har styrkan 50 mg.
Doseringen och maxdosen av Pyrvin skiljer
sig något jämfört med Vanquin men detta
bedömer Läkemedelsverket sakna klinisk
betydelse.
Källa: Läkemedelsverket

Victoria Lindh, apotekare

Vermox – receptfri
behandling av springmask
Vermox (mebendazol) tablett 100 mg och oral
suspension 20 mg/ml är receptfri för
behandling av springmask. Läkemedlet är
godkänt att användas hos vuxna och barn från
2 år. Doseringen är 100 mg som engångsdos
och behandlingen upprepas efter cirka 2
veckor. Vermox tabletter tillhandahålls i en
förpackning med 6 tabletter och den orala
suspensionen i en 30 ml flaska.
Vermox kan användas hos barn från 1 års
ålder trots varning i FASS om det finns en
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läkarordination. I dagsläget finns ingen
lämplig behandling hos barn < 1 år, men
behandling är sällan aktuell i denna
åldersgrupp.
Källa: Rapport om läkemedel Nr 232 sep 2021

Victoria Lindh, apotekare

Restnoterat i skrivande stund, beräknas åter mitten av november.
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Nationella Läkemedelslistan - NLL
Nationella Läkemedelslistan är ett receptregister som slår ihop Läkemedelsförteckningen (som vården har tillgång till)
och Receptregistret (som apoteken har
tillgång till) och därmed ska ge hälso- och
sjukvården, apoteken och patienten själv
samma bild av patientens förskrivna och
uthämtade läkemedel.

Registret regleras av lagen om NLL och tas
fram av E-hälsomyndigheten (EHM) på
uppdrag av regeringen. Lagen började gälla
den 1 maj i år men införandet kommer ske
stegvis. I dagsläget är det tänkt att alla
vårdsystem ska vara kopplade till NLL senast
den 1 maj 2023.
NLL är en rikstäckande informationskälla där
samma information är tillgänglig oavsett var i
landet förskrivningen är gjord. Legitimerad
vårdpersonal och AT-läkare når NLL via
EHMs webblösning Förskrivningskollen och
patienter når den via Läkemedelskollen. För
att få åtkomst till Förskrivningskollen krävs
patientens samtycke.
Det som tidigare hette läkemedelsförteckningen finns kvar som tjänst via Pascal
och NPÖ men har bytt namn till ”Uthämtade
Läkemedel” för att tydliggöra att här enbart
visar recept som hämtats ut på apotek.
Patientens samtycke krävs för att komma in i
”Uthämtade Läkemedel”. Till skillnad från
tidigare så kan man nu som patient spärra
hela eller delar av informationen för vården.
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Som vårdgivare kan man se om det är ett
narkotikaklassat
läkemedel
(”Särskilt
läkemedel”) som är spärrat.
Nästa steg
Sista helgen i november är det dags för nästa
steg i införandet av den NLL. Ehälsomyndigheten kommer då sammanföra
alla recept i läkemedelsföreteckningen och
receptregistret och det driftstopp som detta
steg innebär kommer vara uppskattningsvis
13 timmar långt och vara mellan 211127 kl
20.00 till 211128 kl 09.00. Under denna tid
kommer det vara omöjligt att hämta ut erecept på apoteken, det kommer också vara
omöjligt att skriva e-recept samt se någon
information i Pascal. Cosmic kommer heller
inte kunna hämta in någon information om
läkemedel i Pascal.
Sjukvården i Jämtland Härjedalen kommer
behöva förbereda sig på följande vis:
Om recept måste förskrivas trots att
receptdatabasen ligger nere – använd den nya
receptblanketten i pappersform. Den gamla
receptblanketten är ogiltig och måste
makuleras. Den nya blanketten (artikel nr
350010), med plats för enbart ett läkemedel
per blankett beställs från Strålfors via denna
blankett. Rutin för beställning och hantering
av receptblanketter finns här. Det är i nuläget
tyvärr oklart om Apoteken kommer kunna ta
emot pappersrecept under driftstoppet.
Akutmottagningar behöver ha beredskap för
att ta emot ett mindre antal personer som kan
behöva läkemedel utlämnat. Läkemedelsbehandlingar som behöver startas akut
kommer behöva lämnas ut till patienter direkt
från mottagningen.
I skrivande stund kan fortfarande en hel del
ändras.

Kristina Seling, läkemedelsansvarig läkare,
ordförande Läkemedelskommittén

