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Behandlingsorsak och behandlingsändamål

Enligt författningen HSLF.FS 2017:37 är det obligatoriskt att ange

ordinationsorsak för läkemedel. För recept är det obligatoriskt att även

ange behandlingsändamål.

 
Ordinationsorsak vid ordination till patient, samt orsak och behandlingsändamål vid
receptförskrivning är obligatoriska och måste anges! Det skrev Läkemedelskommittén
om i Läkemedelsnytt nr 1 2021
 
För att underlätta arbetet är det en fördel att uppdatera klinikens ordinationsfavoriter,
inklusive de centrala favoriterna. De centrala receptfavoriterna är nu uppdaterade av
Läkemedelskommittén och följer indikationerna i Reklistan.
 
Region Sörmland har nu beslutat att stoppa obligatoriet fram till 1 oktober 2021, då det
blev uppenbart att informationen om förändringen inte nått ut till ansvariga för favoriterna.
Det innebär att ni har några månader på er att uppdatera favoriterna. Vid frågor eller
funderingar på hur det ska vara möjligt att få till går det bra att vända sig till vår
informationsapotekare Maria Nordqvist
 
Klinikernas verksamhetschefer behöver skapa förutsättningar för att arbetet med
uppdateringen av både ordinationer och recept prioriteras och möjliggörs. Vi ser att det
här arbetet inte har prioriterats, men det går tyvärr inte att skjuta upp det längre.
Läkemedelskommittén försöker göra vad vi kan för att hjälpa till, ansvaret för
genomförandet ligger dock på respektive förskrivare och klinik.
 
Länk till instruktionsfilm
Länk till Mixtur
 

Melatonin inom förmån med begränsning – Nytt recept behövs!

TLV har beslutat att Melatonin AGB ska subventioneras för barn från 6 år till och med 17
år med adhd och sömnproblem där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Företaget
som marknadsför Melatonin AGB har endast ansökt om att läkemedlet ska
subventioneras för denna patientgrupp och TLV kan enbart fatta beslut för det
användningsområde företaget ansökt om. Därför gäller subventionen endast denna
patientgrupp.
 
Melatonin AGB gick den 1 mars över från att vara lagerberedning till att bli ett registrerat
läkemedel. Det ingår nu i läkemedelsförmånen med begränsningen: subventioneras
endast för insomni hos barn och ungdomar 6 år till och med 17 år och med adhd där
sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Det behövs ett nytt recept för att patienten ska
kunna hämta ut det registrerade läkemedlet Melatonin AGB.
(Lagerberedningen Melatonin AGB med rikslicens kan säljas inom läkemedelsförmån
fram till den 23 maj om produkten finns att tillgå, men troligtvis är den redan slut på de
flesta apotek.)
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Melatonin AGB är ej subventionerat till vuxna över 18 år. Ej heller till barn 6 år till och
med 17 år som inte har en adhd-diagnos. För dessa patienter måste förskrivaren kryssa i
NEJ-rutan under ”villkor uppfyllda” vid receptförskrivning. Det finns inte något undantag
för regeln om begränsad subvention!
 
Det finns numera flera läkemedel i tablettform innehållande melatonin på marknaden.
Alla övriga melatoninpreparat är utan subvention och den vanligaste indikationen de är
godkända för är jetlag. Depottabletterna Circadin och Mecastrin har dock inte jetlag som
indikation, utan istället insomni +55 år. Så ser det ut just i denna stund. Det finns flera
ansökningar inne hos TLV för andra melatoninprodukter: som tablett, depåtablett och
orala lösningar, så förändringar kan väntas ske, både vad gäller priser och förmån (för
utvalda grupper). Vid framtida förändringar finns uppdaterad information på
Läkemedelskommitténs nyhetssida.  
 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV subventionerar melatonin till barn och
ungdomar med adhd
 
Sammanställning över de olika Melatoninpreparaten: 

Forxiga 10 mg ingår nu i högkostnadsskyddet även för behandling av

hjärtsvikt

Subventioneras endast vid:

typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är
lämpligt
hjärtsvikt för patienter med symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion
trots optimerad behandling med RAAS-blockad, betablockad och MRA, eller utan
MRA när MRA inte är lämpligt 

Läs TLV:s beslut i dess helhet:
Forxiga 10 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsning - Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket TLV
 
Missa inte Läkemedelskommitténs Skypeföreläsning den 12 maj som handlar om
hjärtsviktsbehandling.

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att

ordinera läkemedel för vaccination mot Covid-19

Information om Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera
läkemedel för vaccination mot sjukdomen Covid-19. Här kan du läsa om föreskriften
 
För Region Sörmland gäller följande:
Influensavaccinationsutbildning kan inte ge tillräcklig kompetens och underlag för
ordinationsrätt avseende covidvaccin – om sjuksköterskan inte har specialistutbildning till
distrikts- eller barn- och ungdomssjuksköterska.
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Godkänd webbutbildning "Covidvaccinering i praktiken" på Sophiahemmet ger tillräcklig
kompetens och underlag för att verksamhetschefen kan ge behörighet för ordinationsrätt
avseende covidvaccin, även om sjuksköterskan inte har specialistutbildning till distrikts-
eller barn- och ungdomssjuksköterska.
 

Kommande Skypeutbildningar

Introduktion av SGLT2-hämmare mot hjärtsvikt- 12 maj
Martin Serrander, överläkare medicinkliniken NLN

Läkemedelshantering i Sörmland - 26 maj
Agneta Schultz, apotekare läkemedelskommittén
Florim Delijaj, chefsläkare och ordförande expertgrupp läkemedelshantering
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