
 

 

Läkemedelsnytt 

 

Ny Reklista 2019, 1 

2019 års Reklista är precis utskickad till din arbetsplats. Skulle ni vilja ha fler maila 

lakemedelskommitten@regionblekinge.se 

 

Vad är nytt i listan? Jo, en stor förändring är att vi gått över till generisk rekommendation. Det är ju 

substansen och inte preparatet som är det viktigaste. För att kunna förskriva i journalen har vi dock 

föreslagit preparat. I de fall preparaten inte är utbytbara på apotek har vi även föreslagit en 

tillverkare. Då kan apoteken lättare veta vad de ska lagerhålla. 

 

Du missar väl inte de initiala textsidorna? Där står om riktlinjer vid receptförskrivning av receptfria 

läkemedel, anafylaxibehandling (i öppen vård), biverkningsrapportering, läkemedel i livets 

slutskede, läkemedel till äldre som kräver mer överväganden samt njursvikt och läkemedel. Det 

finns också en sida om nutritionsproblem där vi vill påpeka att månadsavgifterna på kosttillskott har 

höjts. Om man förskriver ett kosttillskott om dagen blir egenavgiften 180 kr i månaden, skriver man 

2 per dag blir det 360 kr och så vidare. Detta ska anges på livsmedelsanvisningen (som finns i 

EyeDoc). 

 

På sista sidan finns bland annat telefonnummer till supporten för läkemedelsdelen i NCS Cross samt 

Pascal. 

 

Vid typ 2-diabetes är antalet insuliner i de olika kategorierna minskat för att underlätta. Utöver 

basbehandlingen metformin får behandlingen sedan individualiseras beroende på övriga 

riskfaktorer. Det står det mer om detta i bakgrundsmaterialet.              

 

Vid stabil ischemisk hjärtsjukdom är nitraterna uppdelade i lång- och snabbverkande. Kortverkande 

nitroglycerin finns numera endast som spray då resoribletter utgått. 

Vid förmaksflimmer och tromboemboliprofylax finns nu samtliga NOAK och warfarin med på listan. 

Anledningen är att alla har olika för- och nackdelar och därför är lämpliga i olika situationer. För 

vägledning se i bakgrundsmaterialet. 

 

Här hittar du våra utskick – Läkemedelsnytt. Välj ”Notifiera mig” på sidan för att alltid hålla dig 

uppdaterad.  

 

Anna Janson 

Ordförande i Läkemedelskommittén 
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