
Vecka 20 2022 

  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 

Uppdaterat: Rekommenderade inhalatorer vid astma och KOL 

Terapigrupp andningsvägar har uppdaterat översikten med de inhalatorer och spacers som 
rekommenderas vid astma och KOL samt planschen som visar alla inhalatorer på marknaden. 
Båda trycksakerna finns på sidan för informationsmaterial under fliken läkemedel på 
intranätet. De kommer också att tryckas och skickas ut till relevanta vårdenheter.  
 

Lathunden är uppdelad efter de olika läkemedelsgrupperna och innehåller korta 
användarinstruktioner som stöd till vårdpersonal vid förskrivning och utbildning till patienter. I 
lathunden finns även bilder på samtliga inhalatorer och åldersgränser för preparaten. I årets 
utgåva är sex inhalatorer nya, två pulverinhalatorer: Innovair Nexthaler (ICS+LABA), som 
rekommenderas både vid astma och KOL, Trimbow Nexthaler (LAMA+LABA+ICS), som 
rekommenderas vid KOL, samt tre sprayinhalatorer som alla rekommenderas vid KOL: 
Symbicort (ICS+LABA), Bevespi Aerosphere (LAMA+LABA) och Trixeo Aerosphere 
(LAMA+LABA+ICS).  
 

Ny i översikten är även en trippelbehandling i sprayform, Trimbow inhalationsspray 
(LAMA+LABA+ICS), vilken är godkänd vid astma. Bufomix Easyhaler stryks som rekommenderad 
inhalator vid KOL. Fungerande behandling behöver dock inte bytas ut. 
 
 

 

Hållbarhet på bruten läkemedelsförpackning – vad gäller? 

Efter att en läkemedelsförpackning bryts kan det vara svårt att veta vilken hållbarhet som gäller. I 
FASS under avsnittet Hållbarhet, förvaring och hantering för respektive läkemedel finns tillverkarens 
rekommendationer angående hållbarhet och förvaring av brutna läkemedelsförpackningar. Det är 
informationen i FASS som gäller i första hand. Om anvisningar från tillverkaren saknas gäller de 
generella hållbarhetstiderna i Svensk läkemedelsstandards kapitel Förvaring, märkning, lagrings- och 
användningstider för läkemedel.  
 

Observera att vissa enheter kan ha egna rutiner för hållbarhet och förvaring av brutna förpackningar.  
Tänk på att alltid skriva brytningsdatum på de förpackningar som bryts.  

 
Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Utbildningar   

Farmaceuter på läkemedelscentrum genomför i mån av tid olika utbildningar för vårdpersonal. 
Exempel på läkemedelsutbildningar som genomförts under åren är äldre och läkemedel, 
psykiatriläkemedel, laxerande medel, inhalationspreparat och farmakokinetik. Farmaceuter ger även 
läkemedelsinformation till nya AT-läkare samt deltar årligen vid ST-läkarnas utbildningsdagar inom 
läkemedel. Utbildning i hantering av läkemedelsautomaterna sker regelbundet för de som berörs.  

Läkemedelscentrum har sedan januari 2022 ett utbildningsråd vars uppgift är att se över och 
samordna läkemedelsutbildningar både internt för läkemedelscentrum och externt för vårdpersonal. 
Vid önskemål om utbildning kontakta: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se eller tel. 141 41. 

 

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: Xyloproct rektalsalva och suppositorium  

• Uppdaterat: Vancomycin kapsel 125 mg 
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