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Nyheter från sommaren – och några påminnelser
Detremin (kolekalciferol eller vitamin D3)
ingår i högkostnadsskyddet för en begränsad
grupp patienter från och med den 31 maj 2012,
men endast för patienter som ska behandlas med
≥ 1000 IE D-vitamin per dag och som inte
behöver kalciumtillskott.
Generiskt atorvastatin i styrkan 10 mg ingår i
högkostnadsskyddet från och med den 1 juni
2012.
Utökad subvention för Gardasil: TLV har
beslutat att Gardasil som förskrivs på recept nu
får subventioneras för kvinnor upp till och med
26 år. Landstingets regler och rutiner för catch-up
vaccination är dock oförändrade.
Tryptizol kommer att avregistreras under
hösten. Tryptizol innehåller amitriptylin, som
även finns i Saroten. Generikabyte sker ej. Nytt
recept måste skrivas. Överväg gärna alternativ
substans. Tänk på att amitriptylin är antikolinergt
och bör undvikas till äldre!
Trilafon (perfenazin) försvinner också från
marknaden. Inga andra perfenazin-preparat finns
på den svenska marknaden. Trilafon-tabletter kan
eventuellt fås på licens.

Fortsatt begränsad subvention för Replens
Replens, som innehåller en vattenbildande gel,
används för behandling av torra slemhinnor i
underlivet. Replens är relativt dyrt, och blir därmed
endast kostnadseffektivt i de fall då östrogen är
kontraindicerat. Subvention för Replens gäller
därför bara vid förskrivning till kvinnor som
samtidigt använder aromatashämmare (anastrozol,
letrozol, exemestan)
Prolia (denosumab) subventioneras nu även för
behandling av män med ökad frakturrisk pga
antihormonell behandling av prostatacancer.
Lägre maxdos för intravenöst ondansetron.
Ondansetron kan ge QT-förlängning och
hjärtarytmi. Därför har den rekommenderade
maxdosen av intravenöst ondansetron vid ett
dostillfälle sänkts till 16 mg.
Nytt om läkemedelsgenomgångar mm.:
Socialstyrelsen har i sommar beslutat om nya
föreskrifter (SOSFS 2012:9) om ändring i
föreskrifterna och allmänna råden om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. De
innehåller bland annat regler om


Topimax kommer inte att subventioneras efter
1 januari 2013. Byt till generiskt topiramat, till
exempel Topiramat Actavis eller Bluefish.
Begränsad subvention för Lyrica sedan april
Vid neuropatisk smärta och generaliserat
ångestsyndrom är Lyrica (pregabalin) ett dyrt
alternativ. Billigare preparat ska först prövas. Vid
epilepsi kvarstår subventionen utan begränsning.
Fortsatt begränsad subvention för Cymbalta
Vid behandling av depression och generaliserat
ångestsyndrom är Cymbalta (duloxetin) endast
kostnadseffektivt om det används som
tredjehandsalternativ eller senare. Cymbalta är 10
gånger dyrare än likvärdiga alternativ.
Nytt är att Cymbalta åter subventioneras vid
behandling av smärtsam diabetesneuropati.






läkemedelsgenomgångar för alla patienter som
är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst
fem läkemedel
läkemedelsgenomgångar för de patienter som
har läkemedelsrelaterade problem eller där det
finns misstanke om sådana problem
uppföljning av läkemedelsgenomgångar,
inklusive krav på att patienter i vissa situationer
ska tilldelas en läkare som ansvarar för
uppföljningar
överföring av information vid utskrivning från
sluten vård

Mer information om hur detta påverkar sjukvården i
Kalmar län kommer senare.
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