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Receptfria tabletter med 
paracetamol får, från och 
med 1 november, inte 
längre säljas på andra 
försäljningsställen än på 
apotek. 

■ Beslutet rör endast tablet-
ter med paracetamol. Andra 
beredningsformer berörs inte av 
denna förändring. Anledning-
en till detta är att man sett en 
ökning i antalet förgiftningar i 

Försäljning av paracetamol i tablettform 
upphörde i detaljhandeln 1 november 2015

Det har nu snart gått ett 
halvår sedan jag tillträd-
de som tf ordförande för 

läkemedelskommittén. Det är 
både utmanande och utvecklan-
de att arbeta med en flitig och 
engagerad kommitté. Ser fram 
emot att fortsätta vårt arbete 
under våren.
 I detta nummer tar vi bland 
annat upp vikten av att vara 

försiktig med förskrivning av 
Atarax till äldre patienter p.g.a. 
risk för hjärtbiverkningar. Hur 
man förskriver licens- och 
extemporeläkemedel samt infor-
mation om det nya elektroniska 
systemet, vilket ska användas 
när man skickar in licensmotive-
ringar, finns också med. Vidare 
har läkemedelskommittén tagit 
fram rekommendationer dels 
gällande tillfälligt uppehåll i 
läkemedelsbehandlingen vid risk 
för intorkning men också avse-
ende förskrivning av receptfria 
läkemedel. En lista med exem-
pel på läkemedel som finns att 

tillgå receptfritt har även tagits 
fram.
 När det gäller Pascal har det 
skett en hel del förändringar vil-
ka kommer att underlätta arbe-
tet. Att förbereda en dospatient 
och även att avsluta en dospa-
tient har väsentligt förbättrats. 
Vidare kommer man numera åt 
läkemedelsförteckningen via 
Pascal efter att man inhämtat ett 
samtycke från patienten. Läke-
medelskommittén har tagit fram 
en arbetsinstruktion avseende 
Pascal vilken följer med detta 
nummer av Behandlingsbladet.
Jag vill även påminna om att 

anmäla er till Norrländska läke-
medelsdagarna 9–10 februari i 
Umeå.
 I skrivande stund vräker 
regnet ned utan uppehåll, men 
förhoppningsvis får vi snart lite 
snö så det börjar kännas som 
vinter på riktigt. Till dess kanske 
en kopp varm glögg, några pep-
parkakor och lite julmusik kan 
lätta upp stämningen. Hoppas i 
alla fall att ni finner detta num-
mer intressant. 
 Till sist vill jag önska er alla 
en riktigt god jul och ett gott 
nytt år! På återseende nästa år!

LINDA GRAHN

självskadesyfte där tillgänglig-
heten till paracetamoltabletter 
bedöms vara en betydelsefull 
riskfaktor.
 Sedan november 2009 får 
vissa receptfria läkemedel säljas 
utanför apotek, däribland läke-
medel med paracetamol, vilket 
är ett av de vanligaste receptfria 
läkemedlen som säljs. Rätt an-
vänt är det ett säkert läkemedel 
att använda, men vid överdose-
ringar finns risk för allvarliga 
biverkningar som kan leda till 
leverskada och dödsfall.
Antalet samtal till Giftinforma-
tionscentralen från hälso- och 
sjukvård som direkt kan kopplas 
till enskilda patienter som vård-
ats på sjukhus p.g.a. paraceta-
molförgiftning ökade från 529 år 
2006 till 1161 år 2013. Samma 
tendens sågs fortsatt under år 
2014.

 Läkemedelsverket har under 
år 2014 genomfört en studie gäl-
lande förekomsten av paraceta-
molförgiftningar under perioden 
2000–2013. 2013 registrerades 
1558 fall vilket motsvarar en 
ökning på ca 40 procent sedan 
2009.
 Beslutet från Läkemedels-
verket innebär att paracetamol i 
tablettform inte längre får säljas 
på andra försäljningsställen än 
öppenvårdsapotek från 1 novem-
ber 2015. Andra former av pa-
racetamol, exempelvis flytande 
form, stolpiller och brustabletter, 
berörs inte av beslutet. Läkeme-
del mot värk och feber innehål-
lande andra substanser berörs 
inte heller av beslutet.

LINDA GRAHN

Källa: Läkemedelsverket

www.nllplus.se/lakemedel


www.nllplus.se/lakemedel

Beslutstödet Janusföns-
ter infördes som bekant 
i april i år. Interaktioner 
mellan läkemedel pre-
senteras nu lättillgängligt 
i VAS och informationen  
tas från databasen 
SFINX. 

bensodiazepiner till en och 
samma patient, utan att få någon 
signal från SFINX att det är 
olämpligt. Sedan är det så att 
även SFINX har fläckar. Alla 
interaktioner finns inte med. 
Upptäcker ni någon interaktion 
som inte finns med, men som 

Janusfönster 
– påminnelse om interaktioner

ni anser borde vara det, är det 
fint om ni kan skicka e-post till 
janusredaktionen@sll.se. Har 
ni synpunkter på en interaktion 
kan ni kommentera det direkt i 
kommentarsfältet till respektive 
interaktion, se figur 1. Miss-
tänker man att några läkemedel 
interagerar, men inte får någon 
signal från SFINX, kan man 
vända sig till Micromedex och 
söka på aktuella läkemedel. 
Micromedex kan vi inom NLL 
nå via intranätet med sökvägen 
Sunderby Sjukhusbibliotek/Gå 
direkt till/Micromedex. Går även 
att nås via Vårdens arbetssätt/
Medicinska länkar.
 För mer information om 
interaktionssystemet se även 
artikel i Behandlingsbladet nr 1 
2015 ”Janusfönster infört i jour-
nalsystemet” samt ”Beslutsstöd 
Janusfönster” i VIS.

■ Man kan då kanske förledas 
att tro att vi kan luta oss tillbaka 
och låta datorn göra jobbet, 
MEN vi vill på förekommen 
anledning återigen påminna om 
att interaktionsdelen i huvud-
sak upptar farmakokinetiska 
interaktioner. Det innebär att 
interaktioner som är givna 
utifrån läkemedlens verknings-
mekanismer – till exempel när 
agonister och antagonister verkar 
på samma receptorer – inte alltid 
inkluderas. Det vill säga att om 
man förskriver morfin och na-
loxon samtidigt skulle man inte 
få någon röd interaktionsknapp 
i Janusfönster, eftersom det är 
en farmakodynamisk interak-
tion, men den är ändå uppenbart 
viktig att känna till! 
 SFINX signalerar normalt 
inte för dubbelförskrivning eller 
förskrivning av flera preparat 
vars effekter/negativa effekter 
adderas. Till exempel kan man 
förskriva alla olika typer av 

Figur 1. Farmakodynamisk interaktion som för ovanlighetens skull  
finns med. Synpunkter kan direkt lämnas till janusredaktionen via 
”Kommentera”-länken (markerad med röd pil).

■ Betmiga är ett nyare läkeme-
del med indikationen överaktiv 
blåsa. Läkemedlet har en annan 
verkningsmekanism än äldre 
läkemedel inom samma område 
såsom tolterodin (Detrusitol), 
solifenacin (Vesicare) och feso-
terodin (Toviaz).
 Den europeiska läkemedels-
myndigheten, EMA, har vid en 
genomgång funnit rapporter om 
allvarliga fall av hypertoni och 
förhöjt blodtryck hos personer 
som fått mirabegron. Det finns 
även anmälningar som gäller 
hypertensiv kris, cerebrovasku-
lära och kardiella händelser som 
tidsmässigt kan kopplas till an-
vändningen av mirabegron. En 
del av dessa rapporter är dock 
osäkra.
 Att mirabegron kan ge för-
höjt blodtryck har varit känt 
sedan tidigare, men efter genom-
gången har läkemedelsföretaget 
skärpt produktresumén.
• Mirabegron är nu kontraindi-

cerat hos patienter med svår 
okontrollerad hypertoni, vil-
ket definieras som systoliskt 
blodtryck > 180 mmHg och/

eller diastolistk blodtryck > 
110 mmHg.

• Blodtrycket bör mätas innan 
behandlingen med mirabegron 
och kontrolleras regelbundet 
under användningen, särskilt 
hos patienter med hypertoni.

Mirabegron är en selektiv beta- 
3-adrenoreceptoragonist som 
används vid trängningar och 
trängningsinkontinens. Läkeme-
delskommittén rekommenderar 
tolterodin, vilken är en muska-
rinreceptorantagonist, vid träng-
ningsinkontinens. 
 Enligt Läkemedelsverkets 
värdering så är nyttan med Bet-
miga begränsad och jämförbar 
med nyttan av andra godkända 
läkemedel för behandling av 
överaktiv blåsa (OAB). 
 Läkemedlet Mirabegron är 
föremål för utökad övervakning. 
Alla misstänkta biverkningar 
ska rapporteras till Läkemedels-
verket. För biverkningar som 
kan kopplas till högt blodtryck 
önskas så mycket information 
som möjligt, exempelvis blod-
trycksmätningar.

LINDA GRAHN

Produktinformationen skärps efter rapporter om 
allvarliga fall av hypertoni och förhöjt blodtryck av 
mirabegron (Betmiga).

Risk för blod-
tryckshöjning 
med mirabegron 
(Betmiga)

Bilden visar användningen av inkontinensläkemedel hos  
patienter i Norrbotten. 

Källa: Janusinfo, Läkemedelsverket, kompletterat med statistik från Insikt

EVA PETTERSSON
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■ Om man då vid förskrivnings-
ögonblicket vill veta hur det 
förhåller sig med det läkemedel 
som man ska förskriva – hur 
hittar man snabbt den informa-
tionen?
 Sedan en tid tillbaka finns 
numera en kolumn i varure-

Hur ska man veta om ett läkemedel 
är utbytbart eller inte på apotek?
I förra numret av Behandlingsbladet skrev vi om vilka 
krav som finns för att Läkemedelsverket ska göra 
bedömningen att två läkemedel ska vara utbytbara 
på apotek – se Epilepsiläkemedel och utbytbarhet.

Programmet för kom-
mande Norrländska läke-
medelsdagarna i Umeå 
9–10 februari 2016 har nu 
kommit och distribuerats 
ut till verksamheterna.

■ Om ni inte har fått ett pro-
gram än kan ni vända er till  
Marlene Eliasson, Läkemedels- 
enheten. Du hittar även program-
met under Läkemedelskommit-
téns hemsida/utbildningar/Norr-

Norrländska läkemedels-
dagarna i Umeå

ländska läkemedelsdagarna.
 Områden som kommer att 
belysas under dessa dagar är 
bland annat KOL, diabetes, uro-
logi och sömn. Under onsdagen 
kommer det att finnas möjlighet 
att välja mellan olika parallella 
seminarier vilka bland annat 
handlar om osteoporos, cancer, 
standardiserade vårdförlopp, 
läkemedel och äldre samt om 
patienter handlar läkemedel på 
rätt sätt. Den avslutande föreläs-

gistret med namn Utbytbart i 
vilket man direkt kan se om ett 
läkemedel är utbytbart eller inte 
på apotek. Det finns även ett fält 
i inmatningsbilden för E-recept 
som visar läkemedels utbytbar-
het. Om Ja är angivet i kolum-
nen/fältet kan läkemedlet bytas 

ut på apoteket. 
 På läkemedelverkets hemsida 
finns en lista över vilka läke-
medel som är utbytbara. Om du 
på Läkemedelsverkets hemsida 
(www.lakemedelsverket.se) 
väljer hälso- och sjukvård följt 
av förskrivning och utbytbara 
läkemedel så finns listan i den 
högra spalten på sidan (”Utbyt-
bara läkemedel”).

LINDA GRAHN

Källa: Nyheter VAS läkemedel 16.0

ningen har titeln ”Det finns inga 
gratisluncher”.
 Kom ihåg att ange vilka två 
av dessa parallella seminarier 
under dag 2 som ni vill delta på 
när ni anmäler er till Norrländ-
ska läkemedelsdagarna. 
 Anmälan görs via:  
www.lvn.se/v1/Formular/Anma-
lan-till-Norrlandska-lakemedels-
dagarna-2016
 Sista anmälningsdag är 20 
januari 2016, men eventuellt 
hotellrum måste bokas senast 16 
december 2015.

LINDA GRAHN

Det luftrörsvidande läke-
medlet Teovent avregist-
reras på grund av brist 
på råvaran kolinteofylli-
nat.

■ På grund av brist på den  
aktiva substansen kolinteo- 
fyllinat från leverantören väljer 
företaget BioPhausia att avre-
gistrera astmaläkemedlet Teo-
vent rektallösning. Teovent är 
ett luftrörsvidgande medel som 
främst används i akutsjukvård 
som tillägg till annan behandling 
vid akut astma hos små barn. 
Från och med 31 december avre-
gistreras Teovent rektallösning.  

LINDA GRAHN

Källa: Läkemedelsverket

Astma-
läkemedlet 
Teovent av-
registreras
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■ Att inte tåla penicillin kan 
för patienten betyda allt från 
magbesvär till anafylaxi. Det 
viktigaste när någon uppger att 
han/hon inte tål penicillin är där-
för att ta en adekvat anamnes: På 
vilket sätt tål du inte penicillin? 
Vilket preparat tog du? Vad 
behandlades du för? Förelåg en 
samtidig virusinfektion? Hur 
länge hade du tagit antibioti-
ka när symtomen uppträdde? 
Hur länge sedan var det? Hur 
reagerade du? Vidtog man någon 
åtgärd då?
 Gastrointestinala biverkning-
ar har mycket sällan en allergisk 
genes, utan orsakas oftast av 
en rubbad tarmflora. Här har 
doktorn en viktig pedagogisk 
uppgift genom att förklara för 
patienten att magbesvären är en 
bieffekt av medicinen snarare 
än en biverkan, och att alterna-
tivpreparat oftast har ett bredare 
antibakteriellt spektrum med än 
större påverkan på gastrointesti-
nalkanalen.
 Ospecifika utslag är vanligast 
hos barn, framförallt i samband 
med samtidig virusinfektion. 
Om klåda saknas eller är lin-
drig finns ingen anledning att 
avbryta behandlingen, ej heller 
att avråda från samma preparat i 
framtiden.

 Om patienten får utslag 
med uttalad klåda eller lindrig 
urtikaria under de tre första 
behandlingsdygnen ska behand-
lingen avbrytas, och man får ta 
ställning till om indikation för 
fortsatt antibiotikabehandling 
föreligger. Om så är fallet, byter 
man preparat. I efterförloppet 
bör patienten utredas. Uppkom-
mer reaktionen efter mer än 72 
timmars behandling är den inte 
IgE-medierad, och cefalospori-
ner kan därför användas. Har det 
rört sig om en lindrig hudreak-
tion efter mer än 72 timmar kan 
man (främst av psykologiska 
skäl) utreda patienten med en 
enkel peroral endosprovokation 
och om ingen reaktion då upp-
står kan penicillin ges framöver.
 Har patienten kraftig urtika-
ria eller led- och ansiktssvullnad 
ska behandlingen avbrytas, och 
behovet av antibiotika omprö-
vas. Det finns risk för recidiv 
vid förnyat intag av preparatet, 
varför patienten bör utredas.
 I händelse av anafylaktisk 
reaktion eller mukokutant 
syndrom avbryts behandlingen. 
Om fortsatt antibiotikabehov 
föreligger byter man till annat 
preparat. I detta fall bör journa-
len varningsmärkas och framtida 
behandling med givet preparat 

undvikas. Eftersom viss kors-
reaktivitet med cefalosporiner, 
framförallt första generationens, 
föreligger, bör man framgent 
även undvika cefalosporinbe-
handling. Allvarliga allergiska 
reaktioner uppträder oftast tidigt 
under behandlingen.
 Studier har visat att endast 
10–15 procent av de som uppger 
att de inte tål penicillin har en 
äkta allergi, och bör undvika be-
handling. I många fall kan man 
alltså efter att ha tagit en fördju-
pad anamnes tryggt förskriva 
penicillin trots att patienten först 
uppgett sig inte tåla detta. När 
symtomen varit mer allvarliga 
bör man utreda huruvida äkta 
IgE-medierad allergi föreligger. 
Utredning kan ske i form av 
RAST, pricktest eller övervakad 
provokation. RAST är enkelt 
att utföra, och ska i så fall göras 
2 veckor till 6 månader efter 
reaktionen. Sensitiviteten är hög, 
men specificiteten lägre, d.v.s. 
ett negativt RAST innebär med 
största sannolikhet att patienten 
inte har någon penicillinallergi, 
medan ett positivt RAST kan 
föreligga även hos icke-allergi-
ker. 
 Vad gäller pricktest är speci-
ficiteten högre och tidsfönstret 
längre jämfört med RAST. Pro-
vokation kan utföras på patienter 
där misstanken om allergi är 
liten. Denna metod består i att 
man i infektionsfritt skede ger 
patienten penicillin (25 mg/kg) 
och med adrenalin/kortison till 
hands observerar vederbörande 
under minst en timme. 
Artikel från Läkemedelsbulletinen nr 8/2014, 
Läkemedelsrådet Region Skåne

”Jag tål inte penicillin” 
– ett påstående väl värt att penetrera
Mellan 5–10% av befolkningen uppger att de ”inte tål 
penicillin”. Detta påstående bör, av flera skäl, alltid 
penetreras. Alternativ till betalaktamantibiotika är 
sämre ur ekologisk synvinkel, ökar risken för resi-
stensutveckling, har ofta mer biverkningar och är 
generellt dyrare. Vad gäller luftvägsinfektioner berö-
vas dessutom en misstänkt penicillinallergisk patient 
flera av våra bästa preparat inom området.

Läkemedelsverket har 
tillsammans med eHälso- 
myndigheten tagit fram 
ett elektroniskt system 
för licensansökningar, 
KLAS. Systemet lansera-
des 1 oktober 2015.

■ Förändringen innebär, för dig 
som förskrivare, i stora drag att 
licensmotiveringen måste göras 
via följande webbsida: www.
lv.se/licens
 När du elektroniskt skickar 
in licensmotiveringen bekräftas 
detta med ett mottagningskvitto 
med ett referensnummer som 
är unikt för ärendet. Genom 
att välja ”skapa PDF” finns då 
möjlighet att antingen spara li-
censmotiveringen lokalt på dator 
eller att skriva ut motiveringen. 
Efter att du stängt kvittenssidan 
kan du inte längre komma åt din 
motivering.
 Alla apotek kan söka upp 
licensmotiveringen. Möjlighet 
finns även att välja ett specifikt 
apotek som då aviseras om att 
en motivering har skickats in. 
Eventuell kompletteringsbegäran 
skickar Läkemedelsverket som 
tidigare per post till förskrivaren, 
men kompletteringen kan göras 
elektroniskt.
 Samma regelverk som tidigare 
gäller även fortsättningsvis, d.v.s. 
förskrivaren skapar en motive-
ring, apoteket ansöker om licens 
och läkemedelsverket beslutar 
om licensen.
 På nedanstående länk finns 
mer detaljerad information om 
det nya systemet samt en instruk-
tionsfilm som visar förfarandet: 
https://lakemedelsverket.se/
malgrupp/Halso---sjukvard/
Forskrivning/Licens/Ny-kommu-
nikationslosning-for-licensanso-
kan-from-110/ 
 Vid frågor om licenser, licens-
hantering och regelverk kontakta 
Läkemedelsverket på licensgrup-
pen@mpa.se, tel 018-17 46 60.
 Vid tekniskt problem kontakta 
eHälsomyndigheten på service-
desk@ehalsomyndigheten.se, tel 
0771-76 62 00.
Källa: Läkemedelsverket

Nytt elektroniskt 
licenssystem fr.o.m. 
1 oktober 2015
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1. Välj menyval Ord_med_rec och därefter knappen 
Ny Ord. Välj därefter knappen LIC/EXT. 

2. Varuregister för icke godkända läkemedel öppnas

3. Välj licensläkemedel i listan. Alla förpackningar 
för licensläkemedel har en generell förpacknings-
text ”Licensförpackning, 1 st” i varuregistret. 
Detaljinformation rörande förpackningar kan inte 
levereras eftersom Läkemedelsverket inte har 
information om tillgängliga förpackningar. 

4. Ange Doseringstyp och Dosering i avsedda fält

5. Fyll i fältet Patientanvisning:

•  Ange receptets totala mängd och eventuell 
allergi/överkänslighet (ex. jordnötsolja) så 
att apoteket kan kontrollera det mot inne-
hållet i läkemedlet vid expedition

•  Ange dosering, administrationssätt och 
ordinationsorsak till patienten på sedvanligt 
sätt

6. Fyll i antal itereringar i fältet Exp.ggr. på 
sedvanligt sätt. Förmånskod är förvalt till F 
eftersom licensläkemedel omfattas av förmån

7. Spara och signera receptet som vanligt

www.nllplus.se/lakemedel

Licenspreparat, APL-pro-
dukter och Extempore 
tillhör gruppen icke 
godkända läkemedel och 
presenteras i VAS i ett 
eget varuregister vilket 
nås via LIC/EXT. 

■ När knappen väljs öppnas 
det nya varuregistret för icke 
godkända läkemedel. Licenspre-
parat och APL förskrivas på 
produktnamn medan extempore 
förskrivs via namnet ”Extempo-
re e-förskrivning”. Förskrivning 

Icke-godkända läkemedel i VAS
av Extempore sker som tidigare 
via gruppvarunummer 660000.
 Det befintliga gruppvarunum-
ret för ”Licensläkemedel E-för-
skrivning” 670000 kommer även 
fortsättningsvis att finnas kvar 
men ska endast användas vid 
första förskrivning av licenslä-
kemedel som ännu inte kommit 
in i varuregistret. Förskrivning 
som gjorts på gruppvarunummer 
670000 tidigare kan därför inte 
förnyas eftersom läkemedlet 
troligen hinner registreras så 
att det finns under eget pro-

duktnamn i varuregistret till 
nästa förskrivning. Vid försök att 
förnya ges följande meddelande: 

 Vid förskrivning på grupp-
varunummer måste som tidigare 
även Läkemedelsnamn, läkeme-
delsform, styrka och förpack-
ning anges i patientanvisningen. 
Källa: Nyheter Läkemedel VAS version 16.0

LINDA GRAHN

■ Utredningen bekräftar den 
tidigare kända risken för QT-för-
längning och torsade de pointes 
(förändringar i den elektriska 
aktiviteten i hjärtat som kan 
leda till onormal hjärtrytm och 
hjärtstillestånd). Risken är störst 

hos patienter som redan har risk-
faktorer för hjärtrytmproblem.
 För att minska risken för 
hjärtbiverkningar rekommende-
ras ett flertal åtgärder. 
• Äldre patienter bör inte 

behandlas med hydroxizin på 

grund av att de har minskad 
eliminering av hydroxizin och 
större känslighet för anti- 
kolinerga effekter och andra 
biverkningar. Om behandling 
av äldre inte kan undvikas bör 
dosen inte överskrida 50 mg 
per dygn. 

• Den maximala dygnsdosen för 
vuxna begränsas till 100 mg. 

• Dygnsdosen för barn som 
väger under 40 kg bör inte 
överskrida 2 mg/kg kropps-
vikt. Barn som väger över 40 

kg bör ges vuxendos.
• Användning av hydroxizin är 

kontraindicerat hos patienter 
med känd förvärvad eller 
medfödd QT-förlängning, 
eller med en känd riskfaktor 
för QT-förlängning så som 
kardiovaskulär sjukdom, 
signifikanta störningar i elek-
trolytbalansen (hypokalemi, 
hypomagnesemi), familjär fö-
rekomst av plötslig hjärtdöd, 
signifikant bradykardi, eller 
samtidig användning av lä-
kemedel som är kända för att 
ge QT-förlängning och/eller 
inducera torsade de pointes.

• Försiktighet rekommenderas 
även för patienter som tar 
läkemedel som sänker hjärt-
frekvensen eller minskar kali-
umnivåerna i blodet, eftersom 
även de kan öka risken för 
hjärtrytmproblem. Försiktig-
het krävs även när hydroxizin 
ges tillsammans med potenta 
hämmare av alkoholdehydro-
genas eller CYP3A4/5.

• Lägsta effektiva dos bör an-
vändas under kortast möjliga 
behandlingstid.

 Hydroxizin är ett antihis-
tamin som i Sverige ingår i 
läkemedlen Atarax, Atyxine, 
Hydroxyzine EQL. Läkemedlen 
är godkända för behandling av 
klåda och urtikaria samt som 
symtomatisk behandling av 
ångest och oro.
 Hydroxizin kan blockera 
hERG-kanaler och andra typer 
av kanaler i hjärtat med risk för 
QT-förlängning och hjärt- 
arytmier som följd. Detta har 
bekräftats av kliniska data och 
data erhållna efter läkemedlets 
godkännande. I de flesta fall 
fanns andra riskfaktorer, stör-
ningar i elektrolytbalansen eller 
annan samtidig behandling som 
kan ha varit bidragande.

LINDA GRAHN

Källa: Läkemedelsverket. Nya 
rekommendationer för att minska risk för 
hjärtbiverkningar med hydroxizin.  
Nyhet 2015-02-16

Nya rekommendationer för att minska risk för hjärt-
biverkningar med hydroxizin (Atarax eller motsvarande)
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säker-
hetskommitté, PRAC, rekommenderar att hydroxizin 
(Atarax) inte används till äldre och att maxdosen 
begränsas till vuxna och barn. PRAC:s utredning har 
bekräftat den tidigare kända risken för QT-förläng-
ning och torsade de pointes.

Förskrivning av licensläkemedel i VAS, LM

www.nllplus.se/lakemedel
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Nya-rekommendationer-for-att-minska-risk-for-hjartbiverkningar-med-hydroxizin/
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■ Läkemedelsförteckningen 
innehåller information om vad 
patienten hämtat ut på apotek de 
senaste 15 månaderna. För att 
få tillgång till denna förteck-
ning krävs patientens samtycke, 
vilket ska dokumenteras i jour-
nalen. Det finns olika typer av 
samtycke. Som förskrivare kan 
man registrera ett samtycke som 
gäller tillsvidare, ett engångs-
samtycke eller nödåtkomst. 
Nödåtkomst används när pa-
tienten är oförmögen att ge sitt 
samtycke. Som sjuksköterska 
kan man välja på de två senare 
varianterna av samtycke. Detta 
är ett samtycke som är skilt från 
det som inhämtas när en patient 
ska registreras för ApoDos. 
 För dospatienter hittar man 
läkemedelsförteckningen under 
fliken ”Uthämtat” längst upp på 
sidan när man har tagit fram den 
aktuella patienten i Pascal. 
 Väl inne i läkemedelsför-
teckningen kan man sortera 
visningen efter alfabetisk 
ordning, ATC-kodsområde, 
datum (uthämtningsdatum), 
läkemedelsform och narkoti-
kaklassning. Datum är förvalt 
som sorteringsalternativ.  Man 
kan även välja att skriva ut 
läkemedelsförteckningen via 
skrivarsymbolen, men då endast 
i PDF-format utifrån datumsor-
tering.
 En annan nyhet är att funk-
tionen att avsluta en patient 
i Pascal har förenklats. När 
man ska markera patienten som 
avliden eller avregistrera en dos- 
patient, d.v.s. när patienten inte 

längre ska vara dospatient, väljer 
man något av dessa alternativ 
genom att klicka på den vita 
pilen i rutan med patientnamnet 
– se bild nedan. All legitimerad 

läsa vad personen haft för läke-
medel, men uppgifterna är låsta 
och går således inte att redigera 
eller ändra. Om fel patient har 
markerats som avliden kan man 
avmarkera detta genom att söka 
upp patienten via personnum-
mer, gå in via den vita pilen 
och återaktivera patienten. 
Alla recept som patienten hade 
kommer att finnas kvar. Dosapo-
teket ser denna förändring och 
kommer automatiskt att skicka 
dospåsar utifrån patientens läke-
medelslista och dosering. Man 
behöver således inte kontakta 
dosapoteket för att patienten ska 
få dosrullar.
 Att förbereda en patient i 
Pascal har också förbättrats. Nu-
mera kan sjuksköterskan skriva 
in de uppgifter som är kända och 
sedan spara utkastet, d.v.s. an-

ett antal inställningsmöjligheter 
tillkommit:
• grundinställning av expan-

derat/minimerat läge vid ny 
ordination

• markera ändringar för ordin-
ationer

• sortering på ändringsdatum
• visa beslutstöd för uthämtade 

läkemedel för de som inte är 
dospatienter.

 I vyn läkemedelslista finns 
nyheter som en översikt över 
patientens intagstider vilken 
återfinns bredvid utskrifts-
symbolen, senast expedierad 
i läkemedelslistan visas inom 
parentes (finns även på ordina-
tionshandlingen). Det finns även 
möjlighet att visa förändrade 
förskrivningar från ett visst da-
tum. Dosreceptutskrift är nume-
ra en länk istället för en knapp 
då ordinationshandlingen, enligt 
Inera, är den primära utskriften. 
Biverkningsöversikten har fått 
ett nytt utseende i tabellform 
med en bättre sökfunktion. Det 
finns även en valbar lista av 
utsättningsorsaker vid utsättning 
av läkemedel då det inte är ok 
att exempelvis skriva en punkt.
 Vid akutbeställning av dos- 
påsar är det viktigt att infor-
mera hemmaboende patienter 
om att det finns en ny dosrulle 
för dem att hämta på deras 
utlämningsställe. Detta missas 
tyvärr ibland vilket innebär att 
patienten inte får den behand-
ling som det var tänkt.
 För mer information om 
förändringar se nedanstående 
länkar.  Instruktionsfilmen 
om Läkemedelsförteckningen 
innehåller tyvärr ett fel för 
Norrbottens del. Eftersom vi 
har pascal integrerat i journal-
systemet är det viktigt att först 
logga in i VAS med SITHS-kort 
för att sedan gå över till Pascal. 
Inget annat. Jag har påtalat detta 
för Inera, men inte fått svar i 
skrivande stund angående om de 
ska ändra i instruktionsfilmen. 
 http://www.inera.se/TJANS-
TER--PROJEKT/Pascal/Uppda-
tering-22-november-2015/
 http://www.inera.se/TJANS-
TER--PROJEKT/Pascal/Utbild-
ning/Filmer/

LINDA GRAHN
Källa: Inera

Nyheter  
i Pascal
22 november i år genomfördes en planerad upp-
datering av Pascal. Uppdateringen innebär nya 
funktioner och förbättringar exempelvis att man 
numera kommer åt Läkemedelsförteckningen för 
dospatienter via Pascal.  Processen för att avsluta 
en dospatient har också förbättrats.

personal (farmaceuter undantag-
na) kan markera att en patient 
har avlidit, medan endast läkare 
med personlig förskrivarkod 
eller gruppförskrivarkod kan 
avregistrera en dospatient. I 
båda fallen får man frågan om 
man vill skriva ut patientens lä-
kemedelslista innan man slutför 
registreringen. Att skriva ut läke-
medelslistan är extra viktigt om 
man ska avregistrera en patient 
eftersom alla patientens recept 
kommer att försvinna direkt när 
avregistreringen är klar. Detta 
innebär att man omgående kan 
skriva ”vanliga” recept till pa-
tienten och inte längre behöver 
kontakta dosapoteket och vänta 
på att de ska ta bort recepten, 
vilket det står i broschyren 
”Pascal – en arbetsinstruktion”. 
Broschyren trycktes innan denna 
förändring infördes. 
  När man markerar en patient 
som avliden kommer uppgifter-
na att finnas kvar ett tag. Först 
när Skatteverket fått in dödsat-
testen tas patienten bort. Fram 
till dess är patienten markerad 
som avliden med en röd ruta i 
rutan med patientnamnet. Det 
går då att ta fram patienten och 

vändaren behöver inte fylla i alla 
uppgifter på en gång utan kan 
spara de uppgifter som angivits 
för att lägga till resten vid senare 
tillfälle. Någon annan behörig 
kan också komplettera informa-
tionen. Det syns vem som lagt 
in informationen. En läkare kan 
inte fylla i en ofullständig ansö-
kan och spara den utan endast 
en komplett ansökan. Dessutom 
finns numera möjligheten att 
rensa förberedda uppgifter. 
 Startsidan har förbättrats 
med en sökbar patientlista. 
Visning sker av de 15 senast 
hämtade patienterna, men det 
går att hämta upp fler. Det finns 
också en sökfunktion där an-
vändaren kan söka på namn, del 
av namn, personnummer eller 
del av personnummer. Vidare 
finns nu även information om 
den användare som är inloggad 
på startsidan i form av inlog-
gad användare, vårdenhet och 
arbetsplats som användaren är 
inloggad på.
 Inställningsvyn på startsi-
dan har blivit uppdelad i fyra 
olika områden – generellt, 
visningsalternativ, sortering och 
beslutsstöd. Dessutom så har 

www.nllplus.se/lakemedel
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■ En patient med hastigt på-
kommet tillstånd med risk för 
intorkning kan exempelvis vara 
diaréer, kräkningar, temperatur 
> 38°C, intorkning eller annan 
akut sjukdom vilken medför 
svårigheter att äta eller dricka. 
 Vid intorkning p.g.a. kräk-
ningar, diarré, svår infektion kan 
vissa läkemedel öka risken för 
njursvikt. Gäller även vid akut 
njursvikt av annan orsak t.ex. 
glomerunefrit och sorkfeber. 
Exempel på sådana läkemedel är 
ACE-hämmare, angiotensinre-
ceptorblockerare (ARB), diureti-
ka, NSAID och GLP-1-agonister 

Läkemedelsgrupp Exempel på preparat Följ upp 

ACE-hämmare Enalapril, Ramipril Blodtryck, elektrolyter, eGFR

Angiotensinreceptorblockerare 
(ARB)

Losartan, Candesartan, Diovan Blodtryck, elektrolyter, eGFR 

Diuretika Hydroklortiazid, Esidrex, Salures, 
Normorix, Sparkal, Furix

Blodtryck, elektrolyter, eGFR

Medel mot diabetes:
Metformin

Metformin, Glucophage Blodsocker och urin-ketoner, 
elektrolyter, eGFR

NSAID=COX-hämmare 
(även receptfria preparat)

Arcoxia, Celebra, Diklofenak, Ibu-
profen, Orudis, Naproxen

Smärtbedömning, eGFR

Läkemedelsgrupp Exempel på preparat Följ upp

Traditionella antikoagulantia  
(vitamin-K-antagonister)

Waran
Warfarin

PK-INR

Nya orala antikoagulantia (NOAK) Pradaxa
Xarelto
Eliquis 

eGFR, APTT och PK-INR

Mer info finns på http://ssth.se/

Litium Lithionit eGFR, s-litium dalvärde

Morfin Morfin, Dolcontin eGFR

Digitalis Digoxin Puls, eGFR, s-digoxin 

Medel mot diabetes:

Sulfonylurea-preparat

GLP-1-receptoragonister

SGL T2-hämmare (medel som 
ökar glukosutsöndringen via 
njurarna)

Daonil, Glibenklamid, Mindiab

Bydureon, Byetta, Victoza

Forxiga, Jardiance

Blodsocker och urin-ketoner

Blodsocker och urin-ketoner

Övervakning av volymstatus, 
elektrolyter och urin-ketoner

Läkemedel där tillfälligt uppehåll rekommenderas vid intorkning

Läkemedel som bör övervakas extra noga vid akuta tillstånd

Tillfälligt uppehåll i 
läkemedelsbehandling 
vid risk för intorkning

mot diabetes. Kombinationen 
ACE-hämmare/ARB och 
NSAID är särskilt ogynnsam. 
 Vid akut njursvikt, leversvikt 
och svår infektion kan vissa lä-
kemedel ackumuleras i kroppen, 
vilket kan leda till överdosering 
och allvarliga biverkningar. 
Särskilt gäller det läkemedel  
som i hög grad utsöndras 
via njurarna eller har aktiva 
metaboliter som utsöndras via 
njurarna. Exempel på läkemedel 
som i hög grad utsöndras via 
njurarna är metformin, glibenk-
lamid, glipizid, sotalol, digoxin, 
dabigatran (Pradaxa), litium och 

risperidon. Morfin har även en 
metabolit som kan ackumuleras 
vid njursvikt. 
 Laktatacidos (ex. vid infekti- 
on, feber, dehydrering) kan för-
värras av metformin, eftersom 
metformin blockerar leverns 
metabolism av laktat till glukos. 
 Vid akut vätskeförlust kan 
elektrolytförluster uppkom-
ma. Elektrolytstörningar kan 
även ses som biverkningar av 
vissa läkemedel. Hyponatremi 
kan exempelvis ge förvirring, 
medvetanderubbning och utlösa 
kramper. 
 Hyponatremi kan vara en 
biverkan av diuretika, antide-
pressiva, antipsykotiska och 
antiepileptiska läkemedel (t.ex. 
karbamazepin, oxkarbazepin). 

LINDA GRAHN
Tack till Läkemedelskommittén i Kalmar 
för idéer och del av bakgrundsmaterial till 
denna lista.

Läkemedelskommittén har tagit fram en rekommen-
dation om tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling 
vid akuta tillstånd med risk för intorkning. Denna 
nås via Läkemedelskommitténs hemsida (vårdens 
arbetssätt/läkemedel/Norrbottens läkemedels- 
kommitté).

Var ska man leta för att 
veta om ett läkemedel är 
restnoterat? Hur ska man 
veta när det kan tänkas 
finnas tillgängligt igen 
och vad anledningen till 
restnoteringen var?

■ Det har inte funnits någon 
samlad hemsida dit man kan 
vända sig för att få svar på 
dessa frågor och det kan ibland 
upplevas som att ett mindre de-
tektivarbete krävs för att ta reda 
på detta. Av den anledningen har 
ett försök gjorts att samla all den 
information som vi på Läkeme-
delsenheten kommer över på ett 
och samma ställe. Det utlämnas 
inga garantier för att information 
om alla restnoterade läkemedel 
ska kunna återfinnas på denna 
sida, men det är ett försök att 
samordna informationen som 
ibland kommer från läkemedels-
företag, ibland från Läkemedels-
verket eller från apotek. Sidan 
uppdateras med information allt 
eftersom information gällande 
restnoteringar av läkemedel når 
Läkemedelsenheten på Lands-
tingshuset.
 För att hitta till denna sida går 
ni in på landstingets insida under 
”vårdens arbetssätt” och väljer 
sedan ”läkemedel”. Under ”Norr-
bottens Läkemedelskommitté” 
hittar ni ”Restnoteringar – läke-
medel”. För att förenkla att hitta 
till denna sida kan man välja att 
lägga till den i genvägar genom 
att klicka på den grå stjärnan i 
övre högra hörnet. Detta gör att 
den hamnar under ”genvägar” i 
den högra spalten. Ni kan även 
söka på A–Ö.
 På hemsidan finns också 
länkar till information om rest-
noteringar på Läkemedelsverket, 
Apoteket AB:s hemsida samt 
Vaccinportalen på nll+.

LINDA GRAHN

Restnoterade 
läkemedel 
– samlad 
information på 
landstingets 
interna hemsida

www.nllplus.se/lakemedel
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Att ta enstaka doser 
COX-hämmare (NSAID) 
och paracetamol tillsam-
mans med mat skyddar 
inte mot gastrointestina-
la biverkningar och kan 
leda till sämre effekt på 
akut smärta. 

■ En vanlig rekommendation 
är att NSAID ska tas med mat 
för att undvika gastrointestinala 
biverkningar men det finns för 
närvarande ingen evidens för det 
vid tillfällig behandling.
 Enligt en systematisk 
översiktsartikel fördröjde mat 
absorptionen för substanser 
där tiden till maximal plas-
makoncentration vid fasta var 
mindre än fyra timmar. Graden 
av fördröjning varierade. För 
paracetamol, ibuprofen och 
diklofenak fördröjdes tiden 
mellan 1,3 till 2,8 gånger medan 
den nästan inte påverkades alls 
för celecoxib och naproxen.
 Föda minskade även den 
maximala plasmakoncentratio-
nen för substanser med en tid till 
maximal plasmakoncentration 
på mindre än två timmar vid 
fasta. Ju snabbare absorption 
vid fasta desto större blev 
minskningen vid samtidigt intag 
med föda. För paracetamol och 
diklofenak minskade den max-
imala plasmakoncentrationen 
med cirka 50 procent och för 
ibuprofen med drygt 70 procent 
vid samtidigt intag av mat. 

För celecoxib ökade däremot 
absorptionen med mat.

Bättre effekt 
Tidigare studier, framför allt 
på ibuprofen, har visat att en 
tidig hög plasmakoncentration 
av en enkeldos smärtstillande 
läkemedel ger en snabbare effekt 
som räcker längre. Det minskar 
behovet av ytterligare doser eller 
tillägg av andra smärtstillande 
läkemedel. Rådet att ta NSAID 
eller paracetamol tillsammans 
med mat kan därför leda till en 
sämre smärtstillande effekt vid 
akut smärta och ett onödigt intag 
av extra läkemedel.
 Den totala biotillgänglighe-
ten påverkades inte av föda.
 I översiktsanalysen ingick 
38 publikationer med 656 unika 
individer, vilket omfattade 46 
rapporterade jämförelser kring 
intag av smärtstillande läkeme-
del med eller utan föda. Depåbe-
redningar ingick inte.
 Resultaten från studien är 
relevanta vid tillfällig akut smär-
ta, som till exempel huvudvärk, 
men kan inte direkt överföras till 
att gälla vid långvarig upprepad 
dosering. 

LINDA GRAHN

Källa: Janusinfo 2015-09-16

1. Moore RA, Derry S, Wiffen PJ, Straube 
S. Effects of food on pharmacokinetics 
of immediate release oral formulations 
of aspirin, dipyrone, paracetamol and 
NSAIDs - a systematic review. Br J 
Clin Pharmacol. 2015 Sep;80(3):381-8. 
PubMed 

Om en patient kom-
mer till en hälsocentral 
med lindrigare besvär 
av egenvårdskaraktär 
– ska man då förskriva 
ett recept eller hänvisa 
patienten till apotek om 
behandlingen innebär 
ett läkemedel som finns 
receptfritt på apotek?

■ Önskemål har kommit till 
läkemedelskommittén om att 
ta fram en rekommendation 
gällande när läkemedel som 
finns tillgängligt receptfritt bör 
respektive inte bör förskrivas 
på recept. Att ha en gemensam 
policy inom landstinget i denna 
fråga medför att patienter runt 
om i länet får samma bemötande 
oavsett vilken hälsocentral eller 
klinik patienten besöker.
 Vid sjukdomstillstånd av 
egenvårdskaraktär som beräknas 
gå över inom 1–2 månader med 
receptfri behandling bör recept 
inte utfärdas. Detta inkluderar 
exempelvis kortare pollenal-
lergi, kortvariga smärttillstånd, 

tillfälliga dyspeptiska besvär och 
tillfälliga förstoppningsbesvär. 
 Egenvård med receptfria pro-
dukter kan även bli aktuellt vid 
tillstånd som beräknas sträcka 
sig över en längre period än 1–2 
månader per år exempelvis vid 
torr hud eller torra ögon som 
inte har sjukdom som orsak. 
Torrhet som beror på naturligt 
åldrande anses inte vara sjuk-
dom. Vid sjukdomsrelaterade 
komplikationer/tillstånd kan 
receptförskrivning övervägas.
 För att underlätta för förskri-
varen angående vilka läkemedel 
som finns att tillgå receptfritt 
har en lista med exempel tagits 
fram. Utgångspunkten för listan 
kommer från läkemedels- 
kommittén i Kalmar. Denna 
lista finns på intranätet under 
läkemedelskommitténs hemsida 
vilken nås via vårdens arbets-
sätt – Läkemedel – Norrbottens 
läkemedelskommitté. Den går 
även att nå på läkemedelskom-
mitténs hemsida på nll+.

LINDA GRAHN

Sämre effekt av 
värktabletter om 
de tas med mat

Rekommendation 
angående receptfria 
läkemedel
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