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Ändringar i akut- och buffertläkemedelssortimentet för 2019-2020
Syftet med akut- och buffertläkemedel är att kunna tillhandahålla en snabb, säker och
kostnadseffektiv läkemedelsbehandling till patienter i särskilda boenden och i hemsjukvården
i länets kommuner. Det är Region Sörmland som står för kostnaderna för det begränsade
sortimentet av läkemedel som kan användas för akuta behov.
Vartannat år revideras sortimentet och tillhörande dokument för hantering av akut- och
buffertläkemedel. Det nya sortimentet gäller från 1 januari 2019 och sträcker sig till och med
2020. Nedan finns en sammanställning över förändringarna som gjorts.
Övergripande ändringar
• Dokumenten har fått nya benämningar:
– Rutin (huvudfil)
– Sortiment och instruktion (bilaga 1)
– Generellt direktiv om läkemedelsbehandling (bilaga 2)
– Anmälan om Akut- och buffertförråd (bilaga 3)
• Nya rubriker i sortimentslistan som stämmer överens med benämningarna i Generella
direktivet om läkemedelsbehandling
• Symboler för markering av narkotiska produkter i sortimentslistan
• Läkemedlets styrka har lagts till för flera produkter för ökad tydlighet
• På kortets baksida finns nu det utökade sortimentet samt en instruktion som förtydligar
användningen av akut- och buffertläkemedelsförråden
Produkter som flyttats till förråd med utökat sortiment
• Ciprofloxacin tabl 500 mg är inget förstahandspreparat vid urinvägsinfektion utan
feber hos vare sig kvinnor eller män. Resistensdrivande. Vid urinvägsinfektion med
feber hämtas läkemedlet ur förråd med utökat sortiment
• Ketogan supp 10 mg/50 mg finns endast i förråd med utökat sortiment på grund av låg
användning
Produkter som flyttats från utökat sortiment till alla förråd
• Valaciclovir tabl 500 mg finns nu i alla förråd på grund av hög användning
• Nystimex oral lösning finns nu i alla förråd på grund av hög användning
• Natriumklorid inj 9 mg/ml, 10 ml finns nu i alla förråd för att användas till intravenösa
infarter
Ny produkt i utökade förråd
• Tamiflu kaps 75 mg finns sedan vintern 2017/18 i förråd med utökat sortiment
Ny produkt i alla förråd
• Sertrone tabl 25 mg (sertralin) läggs till och ersätter Escitalopram tabl 5 mg som tas
bort på grund av risk för interaktioner hos äldre. Rekommenderad startdos av sertralin
för äldre är 25 mg (motsvarar escitalopram 5 mg).
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Ändrade eller ersatta produkter
• Escitalopram tabl 5 mg har ökad risk för interaktion med donepezil (Arizept) som ofta
används hos äldre och har därför ersatts med Sertrone tabl 25 mg (sertralin)
• Morfin-Skopolamin, 1 ml har tagits bort eftersom Palliativa rådet i Sörmland
rekommenderar att Morfin och Robinul används istället och doseras var för sig
• Morfin tabl 10 mg har tagits bort eftersom oxikodon i kortverkande (Oxynorm) och
långverkande form (OxyContin) framför allt är det som används och hänsyn till
njurfunktion inte behöver tas i samma utsträckning
• Risperidon tabl 0,25 mg som är den vanligaste startdosen istället för tablett 0,5 mg
som inte går att dela
• Furosemid inj 10 mg/ml och furosemid tabl 40 mg är de alternativ till Furix som är
upphandlat
• Cyklonova tabl 500 mg är det alternativ till Cyklokapron som är upphandlat
• OxyNorm kaps 5 mg med tillägg av ”kortverkande” för att förtydliga att effekten är
kortvarig
• Midazolam inj 5 mg/ml, 1 ml med tillägg av ”ges subkutant” för att förtydliga hur
produkten bör administreras (inte intramuskulärt eftersom det kan vara smärtsamt).
Används i första hand istället för Stesolid eftersom det tas upp snabbt och går ur
kroppen snabbare än Stesolid, alltså mer lättstyrt. Det är heller inte samma risk att det
lagras i framför allt levern
• Morfin inj 10 mg/ml återfinns under flera rubriker i sortimentslistan eftersom
produkten har flera indikationer, smärta och andnöd
Borttagna produkter
• Idotrim tabl 160 mg har hög resistens hos E coli. Används endast om odling visat
känslig stam. Inget förstahandsmedel vid urinvägsinfektion utan feber hos vare sig
kvinnor eller män
• Diklofenak supp 50 mg har tagits bort på grund av låg användning och hög kassation
samt att det av miljömässiga skäl är viktigt att minska användande/spridning i miljön
• Nitroglycerin resoribletter 0,25 mg (glyceryltrinitrat) har tagits bort eftersom företaget
inte längre tillhandahåller produkten
Samtliga dokument finns tillgängliga på Läkemedelskommitténs samverkanswebb från och
med januari 2019.
Expertgruppen Äldre och läkemedel samt kognitiv sjukdom, 2018-12-20
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