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Ny utgåva av behandlingsrekommendationer för äldre
Skriften Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre, som tas fram i samarbete med flera
regioner i Sverige har reviderats. Målsättningen med rekommendationerna är bland annat att
förbättra livskvaliteten för gruppen äldre med betydande funktionsnedsättning på grund av åldrande,
skada eller sjukdom och som har omfattande behov av omsorg och/eller sjukvård. Den nya utgåvan
gäller för 2022–2023 och innehåller flera nya kapitel: typ 1-diabetes, anemi, dehydrering, infektioner,
gikt och alkoholberoende. Den tryckta utgåvan kommer att distribueras till berörda enheter inom
kort. Skriften kan också beställas via e-post på lakemedelskommitten@regionvarmland.se. Förutom
den tryckta listan finns också ett bakgrundsdokument med mer utförlig information och referenser.

Spara tid - lägg till favoritmall i Cosmic
Om du ofta ordinerar samma läkemedel med hjälp av samma ordinationsmallar i Cosmic finns det tid
att spara genom att lägga upp dem som favoriter. På så sätt finns dina favoritmallar tillgängliga direkt
i Ny-fliken, helt utan sökning. Så här gör du:
1. Sök fram den aktuella ordinationsmallen. Klicka på stjärnan längst till höger.
2. Stjärnan blir mörkare blå och den aktuella ordinationsmallen är nu fäst som favorit hos dig.
Saknar du ordinationsmallar? Eller behöver du ofta byta till alla enheter för att hitta rätt mallar? Hör
av dig till farmacitjansteenheten@regionvarmland.se.
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Farmaceuter i vården – Extemporetillverkning
Nu är det dags att presentera beredningen av övriga sterila läkemedel
(extemporetillverkningen). Extempore betyder ”beredd för stunden” och innebär
individanpassade beredningar när godkända läkemedel inte kan användas. Några
exempel på det som bereds är smärtkassetter till patienter i livets slutskede,
nutritionslösningar till prematura barn och bärbara pumpar med bland annat
antibiotika. Vi bereder också förfyllda sprutor med exempelvis antibiotika. All
beredning sker i LAF-bänkar med kontrollerat luftflöde för att skydda produkterna
från kontamination. LAF-bänkarna är placerade i ett separat renrum med mycket
höga hygienkrav för att kunna möjliggöra en hållbarhet på upp till 28 dygn på
tillverkade beredningar.

Figur 1: Beredning av övriga
sterila läkemedel sker i LAF-bänk.

För varje ny cytostatika- eller extemporeberedning skapas beredningsinstruktioner och hållbarheten
bestäms utifrån mikrobiologiska aspekter och substansens kemiska och fysikaliska egenskaper. Varje
enskild beredning kontrolleras av minst två farmaceuter i kedjan fram till färdig produkt. Två av
beredningsfarmaceuterna har även uppdrag som sakkunniga personer för dialys respektive
radiofarmakaberedning och ansvarar för kvaliteten och att GMP följs även inom de verksamheterna,
då även de klassas som tillverkning. Läkemedelsberedningsenheten ansvarar också för att stötta
vårdverksamheterna i frågor kring blandbarhet och iordningställande.

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.
•
•
•

Uppdaterat: Listan Regionövergripande licenser inom Region Värmland.
Avslutad restnotering: Amoxicillin tablett 500 mg finns nu åter att tillgå.
Avslutad restnotering: Fortum 1 g – pulver till injektion- och infusionsvätska finns nu åter att tillgå.

