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Den nya Rek-listan för 2018 är nu på väg ut till dig. Har du ej fått den eller önskar fler maila
lakemedelskommitten@ltblekinge.se Vilka är nyheterna?
Vid osteoporosbehandling är Tridepos nytt. Det är en kombination med färdiga kartor med 1 tablett
alendronsyra 1 dag i veckan och 1 tablett med kalk (500 mg) och vitamin D3 (800 IE) de övriga 6
dagarna. Priset är ej högre för denna färdiga kombination jämfört med att skriva separata recept.
Vid behandling med Peroral antikoagulation vid trombos och emboli finns nu Eliquis tillagt till Xarelto
och warfarin.
I hudkapitlet har generiskt mometason ersatt Elocon kräm och salva (men ej lösning) på grund av
lämpligare förpackningsstorlekar. Skumberedningen Enstilar är ett nytt alternativ till Daivobet
vid psoriasis. Enstilar har visats ha bättre effekt och ger en lägre behandlingskostnad även om
kostnaden per förpackning är högre.
I avsnittet Aktiv sårläkning finns 2 förändringar: Hydrocontrol är nytt som upprensande speciellt
sårförband och Cavilon No Sting har ersatt No Sting Skin som hudskyddande behandling runt
sår.
Generiskt fluconazol har ersatt Diflucan vid svampinfektioner i munhålan.
Under Antikonception i gynekologikapitlet har rubrikerna monofasiska och sekvenspreparat slagits
ihop till kombinationspreparat. Amorest ersätter där Trionetta för att ge 2 olika
gestagenalternativ.
Vid antikonception och gestagener är spiralen Kyleena ny och ersätter Jaydess. Kyleena varar i 5
år mot Jaydess 3 år. Rubriken Gestagentillägg med preparaten Provera och Mirena (spiral) är ny
under Hormonbehandling i klimakteriet.
I kapitlet Rörelseapparaten – Smärta är Pronaxen utbytt mot generiskt naproxen. Under rubriken
svaga opioider hänvisar vi till bakgrundsmaterialet. Panocod är borttaget då Socialstyrelsen ej
rekommenderar det till äldre och biotillgängligheten varierar mellan individer.
Vi rekommenderar ej Alvedon 665 av säkerhetsskäl. Behandling vid överdosering är mycket svår
att styra och troligen kommer beredningen att dras in från marknaden.
I ögonkapitlet har kloramfenikol ersatt Chloromycetin på grund av upprepade restnoteringar.
I öronkapitlet har tredjehandsalternativet Diproderm tagits bort då det numera endast saluförs i
mycket stora förpackningar.
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