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Ordföranden har ordet
Det är mycket just nu, även detta år…!
Det händer hela tiden mycket på läkemedels-
området. Läkemedelsfrågor som påverkar det 
dagliga arbetet på landstingets arbetsplatser märks 
ju förstås mest men det pågår också ett dagligt 
arbete ”bakom kulisserna” för att säkerställa att 
vårt landsting ska ha tillgång till de läkemedel och 
läkemedelstjänster som våra patienter behöver. 
Läkemedelskommittén försöker samtidigt alltid 
vara en länk mellan landstingets verksamheter, 
tjänstemannastaber och politik i läkemedelsfrågor.

Ett exempel på ett sådant samarbete och 
”bakom kulisserna”-arbete är en riktigt viktig 
förändring som sker nu i läkemedelsbudgeten 
för 2019. Läkemedelskostnaderna, och därmed 
uppräkningen av budgetmedlen, följer från och 
med nu Socialstyrelsens prognoser vilket innebär 
mer pengar till läkemedel och en mer realistisk 
läkemedelsbudget för våra divisioner.

Ett annat exempel på ett riktigt bra samarbete 
mellan verksamheterna, staberna och politiken är 
arbetet som startade med de läkemedelsansvariga 
sjuksköterskorna hösten/vintern 2015-16, alltså 
cirka 3 år sedan, som resulterade i flera förslag 
för hur ”Framtidens läkemedelsförsörjning” 
skulle utformas. De tre förslagen ”Sjukvårdsdos”, 
”Läkemedelsautomater” och ”Farmaceutiskt stöd 
på vårdavdelning”, genomförs nu i projektform 
och har kommit olika långt. Målsättningen är att 
successivt införa projekten i en fortsatt förvaltning 
efter utvärdering för att undvika ett uppehåll i 
övergången till ordinarie verksamhet. Vad kan 
vi lära av detta? En sak är säker, ”allt tar tid och 
vi måste hålla i och hålla ut för att nå beständiga 
förändringar över tid” och vi måste samarbeta!

Just nu arbetar Läkemedelskommittén och dess 
expertgrupper för fullt med nästa års Reklista. 
Vetenskap och beprövad erfarenhet, i form av  
såväl vetenskapliga studier som lokal terapi-
tradition, ska tillsammans med kostnads- 
effektivitet utgöra grunden för våra rekommenda-
tioner. Under 2018 utökade vi den totala tiden 
för läkemedelsinformation och vi förändrade 
formerna för implementeringen. Istället för 

vår traditionella vårturné så skedde i samband 
med ”Allmänläkardagarna” den övergripande 
informationen, utökad med djupdykningar inom 
2-3 områden. Samma koncept genomfördes även 
för informationen till våra sjuksköterskor. Vi 
funderar just nu på hur vi ska göra informationen 
ännu bättre och mer lättillgänglig för alla 2019. 
Mer information kommer!

Glöm inte heller att hålla utkik efter 
anmälningsinformationen till Mellansvenskt 
Läkemedelsforum 2019 som går av stapeln i 
Västerås 6-7 februari 2019. Läkemedelskommittén 
bjuder, som tidigare år, alla AT/KULT-läkare på 
anmälningsavgiften och bussar kommer att utgå 
från Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping.

I detta höstnummer av TT kan du läsa ett antal 
artiklar som verkligen påverkar den dagliga 
patientvården. Kolla in den nya läkemedelspåsen 
som vi alla behöver när vi skickar med patienterna 
läkemedel hem. Vilken roll har möjligheten 
att mäta blodketoner hos diabetiker med högt 
blodsocker för dig på vårdcentralen? Ska jag 
remittera till Akutmottagningen? Praktiska 
råd och nya rekommendationer om hud- och 
mjukdelsinfektioner finner du också!
Vad betyder det att pregabalin blivit narkotika-
klassat? En tankeväckande fallbeskrivning från en 
av våra kliniska apotekare kan du också ta del av i 
detta nummer!

Till sist hoppas 
jag och hela 
Läkemedelskommittén 
på ett fortsatt gott 
samarbete och önskar er 
alla en fortsatt mild höst 
och inte en alltför mörk 
novembermånad! Snart 
adventstid, i skrivande 
stund endast 75 dagar 
kvar till Julafton. Lars Steen

Ordförande
Läkemedelskommittén
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Behandlingsrekommendation  
Hud-och mjukdelsinfektioner

I somras kom Läkemedelsverket med en upp-
datering av behandlingsrekommendationerna av 
hud- och mjukdelsinfektioner. Behandlings- 
rekommendationerna innehåller inga stora för-
ändringar i preparatval jämfört med tidigare  
version från 2009. Läkemedelsverket under- 
stryker att sårinfektioner är en klinisk diagnos, 
och att så gott som alla sår koloniseras av bakte-
rier som vanligen inte påverkar sårläkningen.  
Det som är den största skillnaden jämfört med 
2009 är egentligen ett ändrat resistensläge.

Här presenteras huvudbudskapen samt några 
punkter som kan vara bra att känna till. 

Resistensläge
År 2017 var andelen MRSA 1,5 % av det totala 
antalet S. aureus-isolat från blododlingar i 
Sverige. Andelen MRSA från hud- och mjuk-
delsinfektioner var samma år 1,8 %, både i 
Sverige som helhet som i det sörmländska 
materialet. Jämfört med Europa är dock före-
komsten av MRSA i Sverige fortfarande 
förhållandevis låg. 

S aureus uppvisar en fucidinsyraresistens på 
3,6 % och en klindamycinresistens på 3,8 % 
(Sårodlingar från primärvården, Sörmland 
2017). I slutenvård, inklusive mottagningar och 
akutmottagningar, är klindamycinresistensen  
6,6 % (Sörmland, 2017, källa: Unilabs).
För några år sedan var det vid impetigo vanligt 
med fusidinsyraresistens. Isolaten tillhörde en 
fusidinsyraresistent Staphylococcus aureus-
klon. Den har minskat i utbredning men utgör 
fortfarande en betydande andel av stammar funna 
i de yngre åldersgrupperna.

Streptokocker är fullt känsliga för penicillin. 
Nationella data från Swedres-Svarm 2017 visar 
att resistens förekommer mot makrolider och 
klindamycin hos 2 % av Grupp A streptokocker 
från blodisolat.

Impetigo
Hygienråd (detaljerade råd finns på 1177.se). 
God handhygien viktig. Noggrann rengöring 
med tvål och vatten och borttagande av krustor. 
Naglar bör klippas korta och förändringarna bör 
täckas med förband, så att man inte kliar sig. En 
studie från en skola i Australien visar att nog-
grann följsamhet till denna behandling medförde 
att endast 4 % av skolbarnen behövde annan  
behandling (1). 

Vid utbredd och/eller progredierande impetigo 
samt impetigo som inte svarar på lokalbehand-
ling efter 5-7 dagar rekommenderas per oral anti-
biotika. Till vuxna flukloxacillin 1g x 3. Till barn 
som kan ta tabletter: flukloxacillin 25 mg/ kg x 3. 
Alternativ till tabletter är mixtur flukloxacillin 
25 mg/kg x 3 eller mixtur cefadroxil  
15 mg/ kg x 2. Vid Pc- allergi ges klindamycin. 
Behandlingstid 7 dagar.

Angående lokalt verkande antimikrobiella sub-
stanser: Retapamulin (Altargo) som används vid 
lokalbehandling vid impetigo, är avregistrerat i 
Sverige och finns inte längre tillgängligt. Ersätt-
ningspreparat på licens saknas. Läkemedelsver-
ket rekommenderar lokalbehandling med fusi-
dinsyra i steget mellan lokalbehandlingen nämnd 
ovan (rengöring, borttagande av krustor o.s.v.) 
och systemisk antibiotika. Strama Sörmland  
anser att lokal behandling med fusidinsyra, med 
otillräcklig antibiotikakoncentration i såren, gyn-
nar resistensutveckling och vi rekommenderar 
inte denna behandling. 

Avseende väteperoxid (Mikrocid) anser Läke-
medelsverket det behövs fler studier (refererar till 
studie från 1994). Mupirocid ska reserveras för 
behandling av MRSA. 
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Svårläkta ben-fot och trycksår 
Sårinfektion är en klinisk diagnos. Svårläkta sår 
är så gott som alltid kontaminerade eller koloni-
serade av bakterier, och utgör sig ingen grund för 
behandling. 

Lokal sårinfektion behandlas i första hand med 
tätare omläggning och kompression av eventuella 
ödem. Nekrotisk vävnad ska avlägsnas. I bak-
grundsdokumentationen till rekommendationen 
finns en genomgång av antiseptika (ex kalium-
pergamanat, ättiksyra) och lokal antimikrobiell 
terapi (ex jod). 

Sårodling tas om såret ökar snabbt i storlek, vid 
nytillkommen kraftig rodnad och svullnad kring 
såret eller om patienten blir allmänpåverkad och 

får feber. Systemisk antibiotika är indicerad vid 
erysipelas, fynd av streptokocker grupp A, C  
eller G, vid feber, allmänpåverkan eller tecken till 
spridd infektion. PcV 1 g x 3, vikt > 90 kg 2 g x 3 
vid streptokockinfektion. Flukloxacillin 1 g  
x 3 vid infektion med s aureus. Behandlingstid  
10 dagar.

Kutan borreliainfektion
PcV är förstahandsval. Behandlingstid varierar 
beroende på manifestation: erytema migrans  
10 dagar, lymfocytom 14 dagar, akrodermatit  
14 dagar. För detaljer se detta avsnitt i ursprungs-
dokumentet.

Erysipelas
Förstahandspreparat vid rosfeber är PcV, nomaldos är 1 g x 3,vid vikt över 90 kg ges 2 g x 3.  
Behandlingstid 10 dagar.

Antibiotikabehandling vid bett
Antibiotika rekommenderas vid tecken till infektion runt bettstället. Behandlingstiden är  
10 dagar. Vid feber och allmänpåverkan eller svårighet att röra en led rekommenderas  
bedömning på sjukhus.

Antibiotikabehandling för att förebygga infektion rekommenderas vid bett i ansiktet, vid bett i direkt 
anslutning till led och till immunsupprimerad patient. Behandlingen påverkar troligen inte förloppet 
om den påbörjas när mer än 24 timmar förflutit efter bettet. Ges behandling för att förebygga infek-
tion är behandlingstiden 3 dagar. 

Bettyp Antibiotikum Dos vuxna Dos barn
Kattbett Fenoximetylpenicillin (I/C)* 1g x 3 25 mg/kg x 3
Hundbett** Amoxicillin-klavulansyra (I/C) 500 mg x 3 20 mg + 5 mg/kg x 3
Människobett Amoxicillin-klavulansyra (I/C) 500 mg x 3 20 mg + 5 mg/kg x 3
Vid penicillinallergi typ 1 Sulfametoxazol-trimetoprim (I/C) 800 mg + 160 mg x 2 15 mg + 3 mg/kg x 2

Doxycyklin (I/C) 200 mg dag 1, 
därefter 100 mg x 1

Antibiotikabehandling vid mjukdelsinfektion efter bett

*   Vid sent debuterande infektion (>2 dygn), lednära infektion eller till immunsupprimerade patienter kan amoxicillin- 
      klavulansyra övervägas. Dosering, se hundbett.
** Bett från  mindre sällskapsdjur som kanin och hamster behandlas som hundbett.
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Huvudbudskap 
•	 Om en hud- och mjukdelsinfektion behöver antibiotikabehandlas används i första  

hand betalaktamantibiotika såsom flukloxacillin eller penicillin V. 

•	 Streptokocker är fullt känsliga för penicillin V. 

•	 Sårodling bör endast utföras om resultatet förväntas påverka handläggningen. 

•	 Erysipelas och cellulit orsakas oftast av betahemolytiska streptokocker och behandlas  
i första hand med penicillin. 

•	 Vid impetigo rekommenderas i första hand rengöring med tvål och vatten och  
avlägsnande av krustor. 

•	 Abscesser behandlas i första hand med incision och dränering utan antibiotika. 

•	 Hidradenitis suppurativa är en inflammatorisk sjukdom och en viktig  
differentialdiagnos till recidiverande furunkulos och abscesser. 

•	 Infektion vid kattbett orsakas oftast av Pasteurella multocida som behandlas med  
penicillin V. Flukloxacillin, perorala cefalosporiner och klindamycin saknar  
effekt på P. multocida. 

•	 Infektion vid hundbett och bett av människa behandlas med amoxicillin 
klavulansyra. 

Länk till behandlingsrekommendationerna 

Referenser:
1. Bowen AC, Tong SY, Andrews RM, O’Meara IM, McDonald MI,Chatfield MD, et al. Short-
course oral co-trimoxazole versus intramuscular benzathine benzylpenicillin for impetigo in a highly 
endemic
region: an open-label, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2014;384:2132–40.

Maria Remén
Infektionsläkare
Sammankallande expertgruppen Strama

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Hud--och-mjukdelsinfektion/
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Blodketoner - för en förbättrad bedömning  
och vård av personer med diabetes

För att förbättra vårdens bedömningsunderlag 
av personer med såväl typ 1 som typ 2 
diabetes och som söker vård akut, inför nu 
Landstinget Sörmland analysinstrument som 
kan mäta ketoner i blodet. Det sker i form av 
ett länsövergripande projekt initierat av länets 
Diabetesprocess.

Projektets införande
Instrumenten finns sedan mitten av juni 
utplacerade på samtliga vårdcentraler i de 
södra länsdelarna och på akutmottagningen, 
intensivvårdsavdelningen samt barnmottagningen 
på Nyköpings lasarett.

Efter höstens utvärdering kommer även 
länets resterande vårdcentraler samt akut- och 
intensivvårdsavdelningar på Kullbergska och 
Mälarsjukhuset att förses med mätinstrument. 
Även barnmottagningen på Mälarsjukhuset  
ingår i projektet.

Diabetesketoacidos (DKA)
Personer med diabetes, och där framförallt 
brist på insulin föreligger, kan snabbt utveckla 
ketoacidos (DKA) vilket är ett livshotande 
tillstånd och som många gånger kräver 
intensivvård. 

DKA förekommer vanligtvis hos personer 
med typ1 diabetes såväl hos vuxna som barn 
t.ex. vid nyinsjuknandet eller vid otillräcklig 
insulintillförsel. Även personer med typ 
2 diabetes kan drabbas om det föreligger 
insulinbrist. Individer med icke-europeiskt 
etnicitet och typ 2 diabetes har en ökad risk att 
insjukna.

Rätt vårdnivå och kortare vårdtid
P-Ketonanalyser ger ett bredare beslutsunderlag 
för primärvårdsläkaren och dennes val av 
vårdnivå i det akuta skedet, om personen behöver 
remitteras till akutvårdsmottagningen eller ej.
Upptäcks DKA tidigt och där inte nivåerna av 
ketoner i blodet hos individen hunnit bli så höga, 
kan även medelvårdtiden många gånger drastiskt 
reduceras med minskat individuellt lidande. 

P-Ketoner jämfört med U-ketoner?
Ketoner stiger betydligt snabbare i blodet jämfört 
med i urinen och ger därmed ett bättre underlag 
för bedömning av personens grad av acidos. 
Mätning av blodketoner skall alltid kompletteras 
med blodsocker.

Freestyle Precision PRO

Instrumentet som mäter P-Ketoner har genomgått en 
oberoende validering av CMMS på Karolinska  
universitetssjuhuset.

Instrumentet är inköpt av Unilabs och kommer att  
hyras ut till mottagningar/avdelningar på sedvanligt 
sätt. Utbildning av berörd personal sköts av PNA-  
samordnarna.
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Felkällor
Likväl som för många andra analyser så ska  
man vara medveten om att det finns felkällor 
även med denna. Hematokritområdet är  
30-60 %. Testresultaten kan vara felaktigt låga
om patienten är kraftigt uttorkad, uttalat 
hypotensiv, i chock eller i ett hyperglykemiskt, 
hyperosmolärt tillstånd.  
Källa Unilabs metodbeskrivning

Fler fördelar för individen!
Vid behov av inneliggende vård kan P-Ketoner 
i vissa fall ersätta det mer smärtsamma och 
kostsamma artärgasprovtagningen.

Analyskostnader
Kostnaden för en analys är 20,72 kr vilket 
är mindre än halva priset jämfört med en 
Blodgasanalys.

Trots att kostnaden är högre än för U-ketoner 
ansåg docent Johan Jendle i en debattartikel 
redan 2012 att kostnaden är välmotiverad 
då metoden mäter den viktigaste ketonen. 
Vårdcentralernas hyreskostnad för analys-
instrumenten ersätts av Hälsoval under 2018-19.

Patientmätare vid egenvård
Möjligheten till blodketonmätning är egentligen 
inget nytt. Många patienter med typ 1 diabetes 
och då speciellt de med insulinpump är i egen-
vårdssyfte utrustade med en typ av patientmätare 
som på ett likartat sätt mäter blodketoner.

Bedömningsunderlag idag
För att underlätta bedömningen av anlysresul-
tatet och handläggningen av individen inom 
primärvården finns det av Diabetsprocessen en 
framtagen broschyr som heter Akut tillstånd vid 
Diabetes - Hantera mätresultat för diagnos vid 
uttalad hyperglykemi.

För handläggning av inneliggende patient på 
NLN finns ett PM ”Diabetes Ketoacidos (DKA) 
och Hyperglykemiskt Hyperosmolärt Syndrom 
(HHS)”

Källor
Läkartidningen nr 45 2012 volym 109 
Mätning av blodketoner – när, var och hur
 
Läkartidningen nr 27-29 2018 volym 115 
LCHF-kost gav svår ketoacidos hos patienter 
med typ 2-diabetes
 
Internmedicin.se

Krister Gustafsson
Diabetessamordnare
Landstinget Sörmland

Mätstickorna som ligger 
individuellt förpackade 
har en lång hållbahet.

De har även en 
inbyggd säkerhet 
som omöjliggör 
analys om stickan 
skulle vara för  
gammal.
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Ny läkemedelspåse

Enligt önskemål från sjuksköterskor på sjukhus 
har en ny läkemedelspåse tagits fram, för att 
underlätta iordningställande av läkemedel t.ex.  
i samband med utskrivning från sjukhus. Den  
nya läkemedelspåsen är anpassad så att flera  
olika läkemedel som ska intas vid samma 
klockslag kan hanteras.

Läkemedelspåsen kan beställas från 
Varuförsörjningen. Den nya dospåsen har 
artikelnr 57578.

Sidorna har olika utformning eftersom de har 
olika användningsområden. Framsidan är till 
för att användas vid iordningställande av flera 
läkemedel som ska intas vid ett doseringstillfälle. 
Baksidan kan användas på samma sätt som 
den gamla läkemedelspåsen d.v.s. när ett 

läkemedel ska iordningställas för intag vid flera 
doseringstillfällen. Kryssa över den sida som ej är 
aktuell innan överlämning till patienten.

D.v.s. 
Framsidan  Flera läkemedel – för ett 
doseringstillfälle
Baksidan  Ett läkemedel – för flera 
doseringstillfällen

Den gamla läkemedelspåsen (art.nr 56789) 
kommer att finnas kvar tills lagret är slut. Den 
liknar baksidan på den nya påsen och fungerar 
utmärkt när endast ett läkemedel för flera 
doseringstillfällen ska lämnas ut till patient.

Agneta Schultz
Leg Apotekare
För Expertgruppen Läkemedelshantering

Nya läkemedelspåsen, artikelnr 57578
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Patientfall från den kliniska vardagen
Urinvägsinfektion

En kvinna i åttioårsåldern inkommer till akuten 
orkeslös med temp 38° och misstänkt bältros. 
Patienten hade haft diarréer sedan en tid och är 
dehydrerad. Hon läggs in på medicinavdelning, 
rehydreras och behandlas med Valtrex tablett i 
7 dagar. Under vårdtiden upptäcker man även 
UVI. Patienten har besvär av sveda, klåda 
och täta miktioner. En resistensbestämning av 
bakterier i urinen görs. Bakterierna är känsliga 
för både cefadroxil, mecillinam, trimetoprim 
och ciprofloxacin. Hon erhåller Ciprofloxacin, 
och skickas hem med antibiotikatabletter för 
ytterligare några dagars behandling. 
 
En dag efter avslutad antibiotikakur söker 
patienten än en gång akuten. Hon har sjunkande 
Hb, blodiga diarréer samt smärta från urin-
vägarna som tyder på UVI. Patienten läggs 
åter in på medicinavdelning. Aktuellt PK vid 
den andra inläggningen är 4,5. Waran utsätts 
tillfälligt. Att patienten skulle ha UVI trots att 
hon nyligen avslutat en kur Ciprofloxacin tycks 
märkligt. Patienten får vätska och intravenös 
antibiotika. 

Läkemedelslistan gås igenom av apotekare. Det 
visar sig att patienten förutom Waran även har 
Kalcipos-D forte. Apotekaren uppmärksammar 
interaktioner, se nedan, och skriver en journal-
anteckning där läkaren ges förslaget att välja ett 
annat antibiotikum än Cioprofloxacin. 

En vecka senare skrivs patienten ut från 
avdelningen med återinsatt Waran. En ny kur 
Ciprofloxacin skrivs ut för vidare behandling i 
hemmet. Patienten ska få genomgå gastroskopi 
samt coloskopi. 

Hur det gick för patienten efter den andra kuren 
Ciprofloxacin är i skrivande stund okänt. 

Här finns två interaktioner som bör 
uppmärksammas: 

1) Ciprofloxacin + Kalcipos-D forte: klass 
D-interaktion. Kalcium hämmar upptaget av 
Ciprofloxacin, med risk för subterapeutiska 
doser. Intagen bör skiljas åt minst 2 timmar för 
att undvika interaktionen. 

2) Waran + Ciprofloxacin: klass C-interaktion. 
Ciprofloxacin kan öka effekten hos Waran, 
med förhöjt PK-värde och risk för blödningar 
som följd. Noggrann monitorering av PK 
rekommenderas om kombinationen inte kan 
undvikas.

Vad kunde ha gjorts i stället? 
Ett annat antibiotikum kunde ha valts. Resistens-
bestämning gjord under vårdtillfället borde ha 
uppmärksammats. I det här fallet kunde Selexid, 
Trimetoprim eller Furadantin ha valts, beroende 
på patientens njurfunktion. Furadantin ska inte 
användas vid eGFR<40. Ingen av dessa tre 
antibiotika har någon allvarlig* interaktion med 
Kalcipos-D eller Waran.

Enligt Strama ska Ciprofloxacin aldrig väljas 
i första hand vid okomplicerad cystit, varken 
hos män eller kvinnor. Pivmecillinam eller 
Nitrofurantoin bör i stället väljas. Ciprofloxacin 
ska endast användas vid pyelonefrit, hos både 
män och kvinnor. 

*Med allvarlig menas här klass C- eller 
D-interaktion. 

Sara Lindberg 
Klinisk apotekare 
Läkemedelskommittén
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Pregabalin narkotikaklassas 

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen 
beslutat att substansen pregabalin (Lyrica) ska 
klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen 
trädde i kraft den 24 juli 2018. Vid sidan om 
den medicinska användningen finns en svart 
marknad för pregabalin och mycket talar för 
att missbruksanvändningen av substansen har 
ökat markant de sista åren i Sverige, därav 
regeringens beslut. 

Pregabalin har indikationerna epilepsi, 
neuropatisk smärta och generaliserat 
ångestsyndrom. Pregabalin kommer att 
tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar 
över narkotika. Förteckning V omfattar vissa 
nationellt narkotikaförklarade ämnen.

För förskrivare innebär det att särskild 
receptblankett ska användas fr.o.m. 24 juli 
2018  vid förskrivning på vanlig pappersblankett 
av läkemedel innehållande pregabalin. Recept 
utfärdade på vanlig receptblankett före den 
24 juli kan fortsatt expedieras under sin 
giltighetstid. För att ett recept ska få itereras 
krävs det att receptet är elektroniskt eller att 
receptet är i pappersformat och förvaras på 
det öppenvårdsapotek som utfört den första 
expedieringen.

Vid förskrivning via telefon får endast minsta 
förpackning, dock högst 30 avdelade doser, 
förskrivas.

Förskrivare med inskränkt rätt att förskriva 
narkotika får inte förskriva läkemedel med 
pregabalin fr.o.m. den 24 juli men recept 
utfärdade före detta datum får expedieras. De 
avdelningar på sjukhus och hälsocentraler som 
har pregabalin i sitt sortiment måste föra in det 
i narkotikajournalen och bokföra in- och utförsel. 

Information inhämtad från Läkemedelsverket, 
publicerad på läkemedelsverket.se 180711
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Centrala favoriter för antibiotika i NCS Cross

Strama har lagt upp centrala favoriter för antibiotika. Favoriterna gäller ordinationer i slutenvård och 
är sökbara på två sätt: 

1. Diagnos. Under §Pne ligger aktuella 
ordinationer för Pneumoni, både intra-
venösa och per orala alternativ. Korta 
kommentarer angående exempelvis till-
lägg av ytterligare antibiotika, behand-
lingstid syns vid ordinationstillfället. 
Samma information ligger under knappen 
Instruktion, och är synlig i tempkurvan. 
Under Instruktion finns också en länk till 
Strama-appen, som man alltså når direkt 
från journalen. De diagnoser som har 
antibiotikaordinationer är: meningit, ery-
sipelas, septisk artrit, pneumoni, KOL-
exacerbation, sepsis okänt fokus, sepsis 
lungfokus, sepsis bukfokus, sepsis urin-
vägsfokus, cystit och UVI med feber. 

2. Generiskt namn. Under §Bensyl ligger 
ordinationer på bensylpenicillin i olika 
doseringar, exempelvis BensylPc 1 g x 3, 
BensylPc 3 g x 3 osv.

I namngivningen avslutas ordinationerna 
med Strama, vilket indikerar att det är just 
Strama som ansvarar för ordinationen. Syftet 
med centrala ordinationer för antibiotika 
är att det ska bli lättare att välja rätt anti-
biotika vid specifik diagnos, att spädning 
av iv-antibiotika blir korrekt, och att alla 
ordinationer är uppdaterade och har koppling 
till SIL (Svensk Informationsdatabas för 
Läkemedel) vilket innebär att ordinationen 
triggar en registrering i Infektionsverktyget. 

Frågor och synpunker på 
antibiotikafavoriterna mailas till  
maria.remen@dll.se

Maria Remén
Infektionsläkare
Sammankallande expertgruppen Strama

mailto:maria.remen%40dll.se?subject=
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Mellansvenskt läkemedelsforum 

Västerås den 6-7 februari 2019

Gemensamma utbildningsdagar för läkare 
i Uppsala/Örebroregionen 

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i Landstinget Dalarna, 
Region Gävleborg, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, 
Region Uppsala och Region Örebro län.

Program för dagarna:
• Lugnande och smärtstillande läkemedel – skapar doktorn beroende?
• Diabetes – nya möjligheter inom diagnostik och behandling
• Eksem – rätt behandling gör skillnad 

• Må bra med läkemedel på äldre dar
• Osteoporos – ett fall för både doktorn och vårdkedjan
• Vård på Webben

Som tidigare år betalar Läkemedelskommittén anmälningsavgiften för AT- och KULT-läkare.
Det kommer finnas gratis bussar som avgår från Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 
(6 februari) samt lämnar av på dessa orter efter dag 2 (7 februari). Anmälan till buss sker i 
samband med anmälan till forumet. 

Anmäl dig senast den 20 december 2018! 

Länk till Anmälan
Länk till Fullständigt program

Björn Lundahl
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

https://www.ellemkonferens.se/kunder/Lakemedelsforum2019/index.php
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare/L%c3%a4kemedelskommitt%c3%a9n/Mellansv.L%c3%a4kemedelsforum2019/La%cc%88kemedelsforum_program2019_korr4%20(003).pdf
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