
 

 

              

 

 

 

 

 
Alert – Ny Reklista 2018, 2 

 
Här fortsätter vi med ytterligare nyheter i årets Reklista:  

Några av symbolerna (diabetes smärta  och neurologi/psykiatri ) är utbytta då vi fått 
synpunkter på att de ej varit helt entydiga.  
 
I början på Reklistan finns klargörande texter kring några viktiga områden. Du har väl inte missat 
dem?  
 
Här står om när du inte ska skriva recept på receptfria produkter (sidan 3), 
anafylaxibehandling i öppenvård (sidan 4), hur nutritionsproblem ska hanteras (sidan 7) samt 
på sidan 10 om njursvikt och läkemedel.  
 
Texten om biverkningsrapportering på sid 5 är uppdaterad. Du glömmer väl inte att rapportera 
biverkningar? Det kan göras via blankett i Eyedoc.  
 
Texten kring förskrivning av läkemedel vid livets slutskede på sidan 6 är också uppdaterad. 
Ofta behövs inget recept då preparaten finns i kommunernas läkemedelsförråd och inte behöver 
hämtas på apotek. Däremot är det viktigt med en ordination så alla inblandade kan se vad som är 
ordinerat. Det står nu tydligare beskrivet hur du går till väga i olika situationer. Det finns också 2 
favoritpaket i öppenvård, ett om det är en ordination där receptet ej ska hämtas ut och ett om 
receptet ska hämtas ut.  
 
Läkemedelsgrupper som kräver noggrant övervägande och uppföljning hos äldre ≥75 år 
finns på sidan 8-9. De har uppdaterats efter Socialstyrelsens senaste revision, ”Indikatorer för god 
läkemedelsterapi hos äldre 2017”. Kodein och glibenklamid är nya under rubriken olämpliga 
läkemedel till äldre. Sömnmedel och opioider är tillagda bland de läkemedel där det är extra 
viktigt att kontrollera att indikationen kvarstår och/eller är korrekt .   
 
På baksidan av Reklistan ser du en ny text om att uppdatera läkemedelslistan. Se det som en 
påminnelse och ett sätt att öka patientsäkerheten. Enligt den nya författning om 
läkemedelshantering (HSLF-FS 2017:37) som trätt i kraft vid årsskiftet är det alla läkares och 
andra ordinatörers skyldighet att göra en lämplighetsbedömning där man bland annat ska ta 
ställning till pågående behandling när man ordinerar läkemedel.  
 
För er kännedom kommer häftet Antibiotikaval i öppenvård att uppdateras först efter sommaren. 
Dröjsmålet beror på att nya behandlingsriktlinjer är på gång för vissa tillstånd och vi inväntar 
dem. Alltså gäller häftet 2016-2017 fortfarande.   

För Läkemedelskommittén 
Karin Andersson, apotekare  
Anna Janson, ordförande 


