Läkemedelsnytt
2021: Nr 3 – 10 maj

Nationella Läkemedelslistan
Förändringar fr. o. m. den 1 maj
Syftet med detta register är att ge en samlad bild av
patientens förskrivningar och uthämtade recept
oavsett var dessa har förskrivits eller hämtats ut.
Registret innehåller information om dosrecept, erecept, hjälpmedel som förskrivits på
hjälpmedelskort samt livsmedel som förskrivits på
livsmedelsanvisning. Registret innehåller ingen
information om rekvisitionsläkemedel.
Vårdpersonal kan efter patientens samtycke ta del
av patientens lista över förskrivningar och
uthämtade läkemedel i NLL via webbtjänsten
Förskrivningskollen. Förskrivningskollen kan inte

användas för förskrivning i nuläget. Förskrivare kan i
Förskrivningskollen spärra information för
minderårigas vårdnadshavare.
I webbtjänsten Läkemedelskollen kan patienterna
se sina förskrivningar i NLL och även spärra
information i Förskrivningskollen samt för
uthämtade läkemedel i Pascal och NPÖ. För
dospatienter föreligger dock ett generellt samtycke
till att vården får se alla förskrivningar, det s.k.
dossamtycket, och därmed visas även eventuella
spärrade förskrivningar. Spärrar i NLL påverkar inte
Cosmic. För ytterligare information var god se
Navet: Lagen om Nationell läkemedelslista införs 1
maj 2021 - Region Kalmar län (ltkalmar.se)

Förändringar i Pascal
Historiska förskrivningar i Pascal
Efter en uppdatering i Pascal har användare av
Pascal fått en förändrad standardinställning. Det
gäller inställningen ”Visa historiska recept” som
numera är automatiskt inställd på 3 månader
istället för 15 månader som det var tidigare. Vi
rekommenderar att användare ändrar inställningen
för att se historiska recept längre tid tillbaka än 3
månader. Patienten kan till exempel ha ett vidbehovsläkemedel som hen använder under längre

tid än 3 månader, och denna information är viktig
för att få en helhetsbild över patientens
läkemedelsanvändning.
Ändringen i inställningen görs genom att gå in på
”Inställningar” i fliken ”Övrigt”. Ändra till önskad
tidslängd, klicka på ”Spara och stäng”. Åtgärden
gäller därefter samtliga dina patienter. Maximal
tidslängd är 26 månader bakåt.
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Slutexpedierade recept blir historiska
Ett slutexpedierat recept får numera status
utgånget när receptets giltighetstid är överskriden
och det hamnar då under historiska recept.
Tidigare fanns slutexpedierat recept kvar under
aktuella recept i 3 månader efter
slutexpeditionsdatumet.

Det visas numera en informationsruta i
läkemedelslistan för patienter som har den typen
av recept. Generell information om ovanstående
finns också att läsa på Pascals startsida, under
”Information” (=glödlampan).

Nyheter i ”Uthämtade läkemedel”


Det är inte längre möjligt att registrera ett
tillsvidaresamtycke för att visa listan över
Uthämtade läkemedel. Det är endast
möjligt att välja engångssamtycke eller
nödåtkomst.



Det är inte längre möjligt att skriva ut listan
över Uthämtade läkemedel.



För icke dospatienter finns möjlighet för
patienten att sätta en s.k. integritetsspärr på
ett recept via Läkemedelskollen.
Observera dock att vid ”Nödåtkomst”
synliggörs all information, även spärrad sådan.
För ytterligare information se punkt 1.

Notiser
Mindiab avregistreras
På begäran av läkemedelsföretaget avregistreras
tablett Mindiab 2,5 mg från och med 30 november
2021 samt tablett Mindiab 5 mg från och med 30
september 2022. Förslag från terapigrupp Diabetes
gällande byte till annat preparat samt dosering:

Glipizid (Mindiab) dos
2,5 mg
5 mg
7,5 mg
10 mg

Kommentar: Glöm inte att följa p-glucos efter byte.
Notera att SU-preparat inte är ett av
förstahandsvalen vid diabetes, se
Rekommenderade läkemedel i Kalmar Län.
Vid nedsatt njur- och/eller leverfunktion finns risk
för långdragna hypoglykemier. SU-preparat är av
detta skäl olämpliga till flertalet äldre.

Byts till Glimepirid
dos
1 mg
2 mg
3 mg
4 mg
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Notiser, fortsättning
Tryckfel i REK-listan gällande KOL
Schemat gällande KOL-rekommendationer är
justerat i webbversionen av REK-läkemedel 2021.
Felaktighet i Grupp C har ändrats från ICS+LAMA till
ICS+LABA. Schemat har också justerats och
förtydligats.

Mallar för Melatonin
Den tidigare lagerberedningen Melatonin AGB har
nyligen blivit godkänt läkemedel med indikationen
insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med ADHD.
Som framgår av separat utskickat mail till
förskrivare och apotek subventioneras därmed
melatonin numera endast till ovan nämnda
patientgrupp. Melatonin till vuxna finns därmed
inte längre att förskriva inom förmånen. Eftersom
det inte längre går att bocka ur förmånsrutan i
Cosmic för ett specifikt läkemedel har vi skapat
ordinationsmallar som gör det lättare att följa
subventionsbegränsningen för melatonin. Mallen
innehåller även information till apoteken om
subventionsbegränsningen.
Medicinpriser.se läggs ned
Det finns i nuläget ingen motsvarande tjänst för att
söka fram läkemedelspriser.
Uppdaterat dokument
Läkemedelskommitténs dokument ”Tillfälligt
uppehåll av läkemedel vid intorkning” är uppdaterat
och återfinns under fliken Läkemedel - Region
Kalmar län

Länk till digitala REK-listan med uppdaterad tabell.

För Läkemedelskommittén
Karin Mathold, ordförande
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