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Digitala Terapirekommendationer 

• Cirka 18 000 besökare sedan lansering varav  4200 är 
aktiva användare. 

• Mest besökta avsnitten de senaste 3 månaderna är 
infektionssjukdomar, allergi astma och kol, hjärt- och 
kärlsjukdomar. 



Kap 1 Prevention 

Daglig rökning 

Ohälsosamma 
matvanor 

Riskbruk av alkohol/ 
Otillräcklig fysisk 

aktivitet 

Daglig snusning 





Utskriftsvänliga versioner via ett klick från terapirekommendationerna! 



Kap 2 Anemi 

• Överförskrivning av vitamin B12 och folsyra - 
ompröva indikation för långtidsbehandling  

• Depåerna av vitamin B12 är relativt stora 
- det kan ta flera år innan brist uppstår igen 
vid utsättning 

• Depåerna av folsyra är begränsade och brist 
kan uppstå igen redan efter en månad 



Kap 3 Allergi, astma och KOL 

• Eksem i ansikte hos barn 

–1:a hand hydrokortison  

–2:a hand Protopic alt Elidel istället för 
grupp-II-steroid 



Kap 5 Diabetes 

• Betydelse av god munhälsa vid diabetes 

– Förbättrar HbA1c och minskar inflammation 

– Bedömning munstatus hos diabetiker 

– Screening av diabetes även vid parodontit 

– Särskilt tandvårdsbidrag vid HbA1c>73 

• SGLT2-hämmare högre prioritet 

• Ozempic GLP-1-analog i veckoberedning 



Kap 8 Gynekologi 

• Donaxyl i 1:a hand vid bakteriell vaginos. Obs! 
Enbart lokalbehandling vid detta tillstånd! 

• Preventivmedel och planerad kirurgi – 
kombinerade p-piller sätts ut två veckor före 
större kirurgi alternativt ges trombosprofylax 

• §*antikonception 

 



Kap 9 Hjärt- och kärlsjukdomar 

• Waran el icke Waran det är frågan... 

• Waran 1:a hand vid vissa tillstånd 

• Välfungerande Waran-behandling – byte till 
NOAK?! - Nej inte generellt 

• NOAK vid nyinsättning 



Kap 10 Hudsjukdomar 

• STD nytt namn STI 

• Ureaplasma – inte längre ansedd som patogen 

• Mjukgörande på recept? Ja vid medicinskt 
behov - torr hud är inte sjukdom 



Egenvård eller recept? 

• Vid kortvarigt behov (1-3 mån) gäller 
egenvård, ej recept - även för barn! 

• Små förpackningar av receptfria läkemedel är 
ofta dyrare med recept 

• Medicinskt behov ska föreligga! 
Beakta särskilt mjukgörande hudpreparat 





Medicininstruktioner.se 

www.medicininstruktioner.se 

-  Hudsjukdomar 

- Astma, inhalationer vuxna och barn 

- Oestring 

- Nutramigen 

mm. 

 

 

http://www.medicininstruktioner.se/


Kap 11 Infektionssjukdomar 
Kikhosta – Pertussis 

• Allvarligt för små barn 

• Vid svår hosta frikostig 
provtagning på personer med 
nära kontakt med spädbarn 
oavsett vaccinationsstatus  

• Spädbarn 0-6 mån profylax 

• Spädbarn 6-12 mån behandling 
vid första symtom 

• Vuxna med kontakt med små 
barn tidig behandling  



Kap 13 Mag- och tarmsjukdomar 

• Överförskrivning PPI 

• Utsättningsförsök – recidiv/rebound? 

• §*uttrappning 

• Folder till patienten 
 



Nya avsnitt i Terapirekommendationer 

• Kap 13 Mag- och tarmsjukdomar: 
Divertikulit, Utredning vid kronisk diarré 

• Kap 18 Palliation: Klåda, Hicka, Svettning, 
Läkemedelsbehandling vid nedsatt leverfunktion, 
Onkologisk behandling:  interaktioner och 
biverkningar 

• Kap 20 Smärta: Smärta i samband med 
operation, Opioidanalgetika vid icke-
cancerrelaterad smärta, Konverteringsguide 
för opioider 



REK/ EJ REK 





Använder du Receptfavoriter? 
Totalt  41 svarande 

Ja

Nej

Ej svar

Kommentarer vid Nej svar: 

”Men bra!” 

”Kommer att börja” 

”Men nu” 



Receptfavoriter NCS 

Använd favorittecken och stjärna §* 
följt av den text som du vill söka på 
 

t ex: §*allergi 

Det går även att söka 
på läkemedelsnamn, 
indikation eller SSK 



 
Vill du få SSK Reklistan digitalt? 

Digitalisering 

Ja

Nej

Ej svar



SSK Reklista digitalt 

• Lättare att hitta aktuell 
och uppdaterad lista. 
Hur hittar man den? 

• Hur hittar man den om 
man arbetar i 
kommunen? 

 

 

• Vår Reklistan följer SoS 
lista med lokal 
anpassning så läkare 
och ssk rekommenderar 
samma preparat utifrån 
Terapigrupperna. 
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Läkemedel ni vill  
få med Reklistan 

Läkemedel/substans 

 Altargo   

 Selexidbehandling  

 Ficortril 

 Kåvepenin  

 Rosacea (Rosex) 

 Nacl spolbälg 

 Aerius 

 Medel mot mask i magen 

 Betnovat –större förpackning 

 Cortimyk(ej kyla) 

 

Indikation 

 Impetigo 

 Okomplicerade UVIer hos  

 Ögonlockseksem 

 Halsfluss och Borrelia 

 Rosacea 

 Till KAD bärare 

 Vattenkoppor 

 Mask i magen 



Vilka förskrivningsområden/läkemedel  

använder du inte? 

Förskrivningsområde 

• Nutrition 

• Gynekologi 

• Mage/tarm 

• Mun/svalg 

• Smärta 

• Springmask/spolmask 

• Skabb/flatlöss 

• (Klåda)    

 

 

 

 

 

       Läkemedel 

 

 

 

 

 

 

• Tenutex 

• Zinkpudervätska  

 

 





Ny lista från Socialstyrelsen 
 beslut den 2 oktober 2018  HSLF-FS 2018:43 

• Sjuksköterska får förskriva läkemedel som 
innehåller Naloxon. 

• Kan administreras av annan person utan 
hälso och sjukvårdutbildning 

• Ssk skall ha den kompetens som gör att 
detta kan ske som god och säker vård 

• Verksamhetschefen bedömer om ssk 
uppfyller kraven  

• Enbart på indikation som anges i bilagan 

 

 



HSLF-FS 2018:43 



Nationella Läkemedelslistan 
• Beslut togs juni 2018  

• Lagen om Nationella läkemedelslistan 
börjar gälla den 1 juni 2020.  

• Möjligt för vård och apotek att ansluta 
sig. 

• Två år senare, den 1 juni 2022, ska 
samtliga vård- och apoteksaktörer ha 
anslutit sina system till Nationella 
läkemedel 

 



 

Nationella läkemedelslistan blir rikstäckande 
informationskälla som ska ge vården, omsorgen, 
apoteken och patienten själv tillgång till samma 
information om patientens förskrivna och 
uthämtade läkemedel och andra varor.  

 

Även nätläkare omfattas av detta. 

 



Patientens samtycke krävs för at få ta del av 
listan.  

 

Patienten får rätt att spärra uppgifter i listan.  

 

Läkare/ annan behörig personal ser om det 
finns uppgifter som är spärrade.  

 

Framgår om det bland de spärrade uppgifterna 
finns så kallade särskilda läkemedel (narkotika) 
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Alvedon 665 mg 
• Drogs in juni 2018 pga ogynnsam säkerhetsprofil  

(vid överdosering) 
• 70 % av all paracetamolanvändning i Halland 
• Stor patientpåverkan – 25 000 hallänningar 
• Misstänkt överförskrivning 

 
Terapigrupp smärta rekommenderade för aktuella patienter: 
 
1. Ta tillfället i akt att utvärdera behandlingseffekt. 
2. Sätt ut behandlingen om den inte har avsedd effekt. 
3. Om fortsatt behandling är aktuell – gör ett byte från  

Alvedon 665 mg 2 x 3 till paracetamol 500 mg 2 x 3. 
 

Äldre eller sköra patienter ska generellt aldrig behandlas med en högre dos 
än paracetamol 500 mg 2 x 3 medan det för andra grupper kan vara aktuellt 
att höja dosen till maximalt 2 x 4. 
 

Vad hände? 
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Alvedon 665 mg – Det hände 
• En femtedel av mängden paracetamol försvann i Halland 

• 3500 färre patienter som använder paracetamol 

• 2,2 miljoner kronor sparas per år 

• Användningen tillbaka på nivån 2014/15 

Talar för att vi i samband med indragningen faktiskt sett över 
förskrivningen av paracetamol och avslutat behandlingar som inte 
längre behövdes, eller minskat doseringen.  

 

• Fortfarande större användning än riket  

Talar för att det kan därför finnas utrymme för ytterligare 
utsättningsförsök eller dosminskning enligt ovan.  

Det goda arbetet som gjorts med läkemedelsgenomgångar behöver 
fortsätta! 



Dialogmöte Apoteken 181010 

Fråga 1/4 
Frågeställningar kom upp när en patient beklagade sig över att behöva gå till apoteket 
med tätare intervall då de olika preparaten hamnade i otakt p g a återkommande 
problem med att få förpackningar med 90-100 tabletter av vanliga läkemedel så som 
blodtrycksmediciner. 

 

Patient har fått förskrivet ett läkemedel med dosering 1x1 100st 4 uttag. När patient 
kommer till apoteket har man bara förpackning om 60st hemma.  

1: Informerar man då patient tydligt om att hen har rätt att få ett större paket beställt?  
2. ”Förbrukar” patient då ett av sina 4 uttagstillfällen? Vilket i så fall innebär att 
receptförnyelse kommer att behövas tidigare än efter ett år. Eller hur är det? 

3. Hur vanligt är det att man lagerhåller den typen av udda förpackningsstorlekar på 
läkemedel som just tas 1x1 tillsvidare, och där den logiska förpackningsstorleken borde 
vara 90-100st?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialog: Apoteken informerar om detta. Man 
försöker plocka ihop till antal tabletter istället 
för att låta antal uttag begränsa. Ovanligt med 
udda storlek på förpackning. 

 



Frågor som skickats in 

Fråga 2/4 
”Jag vill framföra att det är många patienter som tycker att ”pappret” där dom har sina 
mediciner samlade på är otydliga och röriga. Det kommer/ringer  patienter varje dag som 
inte förstår ”pappret” och tror att det är en läkemedelslista.  Läkarna på vårdcentralen 
brukar inte ge pat. sin aktuella läkemedelslista vilket förvirrar många patienter. Det har vi 
framförts till våra läkare.  

Kan man ändra färg på pappret så det blir lättare att skilja på samlade recept och aktuell 
läkemedelslista?  Eller finns det något annat sätt att göra det mer tydligt? ” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Dialog: E-hälsomyndigheten bestämmer över listan så 
den kan inte apoteken påverka. 

Pt tänker inte på intervall ,utan ser enbart på datum för 
nästa gång man får hämta ut. 

 

Påminn om att skriva ut Läkemedelslistan! 

 



Frågor som skickats in 

Fråga 3/4 
 

Jag uppfattar att patienter ofta har köpt Voltaren/Diklofenak receptfritt när de ska köpa 
NSAID. 

1. Rekommenderas detta av apoteket eller är det bara en fråga om effektiv 
marknadsföring?  

2. Får apoteket rekommendera köp av Ibuprofen eller Naproxen istället, vilket är i linje 
med våra rekommendationer? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialog: Marknadsföring via TV och annan media  

påverkar kundens val. 

Apoteken får rekommendera Ibuprofen och 
Naproxen istället.  

 



 

 
Vad vill ni skicka med till våra läkare i Halland? 

 
• Glöm inte återkoppling till apoteken när de kontaktat förskrivarna. 
• Licenspreparat, glöm inte totalmängd! Styrka, mängd och antal 

uttag. Gäller även storlek på tuben (om kräm) 
• Recept till patient med 6 siffrigt pers.nr, upplys om att receptet 

riktas till specifikt apotek. 
• SIC/OBS viktigt! 
• Tänk på om ni ordinerar en halv tablett, kolla upp delbarhet.  
• Restnoteringar skulle förskrivarna behöva information om 
• Samma information som läggs ut på intranätet vill Apoteken få ta 

del av. 



 
Frågor till apoteken? 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1U0g/MmG&id=74A48983A4D567E9B5122DEE1A0AE3BC7566C2F7&thid=OIP.1U0g_MmGp-2F88CUJ8ntZwHaBZ&q=apoteket+kronan&simid=608035511584557027&selectedIndex=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QXzlyP7U&id=4B25A6AA3E8D5E8EE61126D154301C2844B6E6B3&thid=OIP.QXzlyP7Uktjn_Devuh0FDQHaFj&q=apoteket+kronan&simid=608049113755288417&selectedIndex=1


Bristsituationer läkemedel 
Vad är en restnotering? 

När ett läkemedel under en period inte går att 
beställa från tillverkaren. 

o Problem i tillverkning 

o Brist på aktiv substans 

o Eller att efterfrågan blir oväntat hög 

 



o Företaget anmäler om restsituationen varar mer än 
3 veckor 

o Läkemedelsverket sammanställer en 
restnoteringslista 

  - när restnoteringen börjar 

  - hur länge den förväntas pågå  

  - råd om alternativa läkemedel 

 



 





Altargo - upphört 

• Impetigo, egenvård: 

Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, 

eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2. 

Var noga med hygienen, använd egen handduk. 

• Tillverkningen har upphört 
 

• Impetigo, egenvård: 
Tvätta bort krustor med tvål och ljummet vatten, 
eller klorhexidin kutan lösning 1 mg/ml 1 x 2. 
Var noga med hygienen, använd egen handduk. 
 

• Om ej effekt: Fucidin kräm eller salva 
• Risk för resistensutveckling igen 



Zopiklon -  
restsituation med möjligheter 

 • Kontinuerligt bruk - behandling av sömnstörning 
el lågdosberoende?! 

• Förslag på strategier: 
– Information och hushållning, ev utsättning 

– Yngre alt Propavan? 

– Äldre alt T Oxazepam 5 mg 0,5-1 t.n. 

– Stabilt kontinuerligt bruk ev större förpackning 

– För vissa litet rec Zolpidem - ej äldre! 

• Obs! Ej stor förpackning till patienter med 
sporadiskt bruk! 

 







Vi fortsätter med FASS… 

Symboler 

 Vad står de för och vad innebär det för oss 
förskrivare? 

 

 Vad innebär det för patienten? 

 





Från Janusinfo (Stockholms läns landsting). 



 

















Om läkemedelet inte finns i FASS? 

• www.lakemedelsverket.se 

• Sök Läkemedelsfakta 

 

http://www.lakemedelsverket.se/






Vårens utbildningar 

Borrelia & TBE 
Nyheter i Terapirekommendationer 2019 

Varberg fredag 8/3 
Kungsbacka tisdag 19/3 
Halmstad fredag 22/3 

 
Gikt, artros & ledinjektioner 

Varberg fredag 12/4 
Halmstad fredag 26/4 
Kungsbacka tisdag 21/5 
 



NCS Öppenvårdstempkurva 
 

Objekt Läkemedel 

Våren 2019 



Bakgrund 
 

• Enligt HSLF-FS 2017:37 ska dokumenterade 
läkemedelsordinationer hållas samlade i 
patientjournalen, oavsett vårdform.  

 

 

• Att införa NCS Öppenvårdstempkurvan är ytterligare 
ett steg mot att få en samlad läkemedelshantering och 
en samlad bild över patienters alla ordinationer. 
 

 

 



NCS Öppenvårdstempkurva 

• Nås genom att öppna NCS Läkemedelslista. Gå därefter till Mina 
funktioner i NCS och anropa Öppenvårdstempkurva. 

 

 



NCS Öppenvårdstempkurva 

• Kan användas för patienter som får återkommande 
vård/behandlingar där läkemedel iordningställs och administreras 
i öppenvård 

 

• Avslutas aldrig, utan löper på. 

 

• Läkemedel – visas per klinik och syns endast på 
Öppenvårdstempkurva och ordinationshistorik. 
 

• In- och utfarter – visas på alla kliniker. 

 

• Mätvärden – visas på alla kliniker. 

 

 

 



NCS Öppenvårdstempkurva  
Ordinationslista 

 

 



NCS Öppenvårdstempkurva 
Utdelningslista 

 

 



NCS Öppenvårdstempkurva 
Rapportera utdelning 

 

 



Registrera recept  
(registrera ordinationen i Läkemedelslistan) 
När NCS Öppenvårdstempkurva används på en klinik bör ett recept 
registreras i Läkemedelslistan. Då blir det synligt för alla som tar del av 
patientens läkemedelshantering i NCS att det finns ytterligare 
läkemedelsinformation i Öppenvårdstempkurvan. Exempel: 

 

 

 



NCS Öppenvårdstempkurva 

• Njur- och Dialysmott HSV startade 2017-04-12 

 

• Njur- och Dialysmott HSH startade 2017-09-26 

 

– 4 vårdcentraler (Andersberg, Oskarström, Viktoriakliniken och 
Tudorkliniken) samt ytterligare specialiteter på Medicinmott HSV 
startar våren 2019 

 

Planerad fortsättning:  

• Breddinförande närsjukvården, ytterligare specialistmottagningar på 
HS samt psykiatrin under hösten 2019 


