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Nya rekommendationer för att
minska risk för hjärtbiverkningar
med hydroxizin (Atarax el
motsvarande)
Den europeiska läkemedelsmyndighetens
säkerhetskommitté PRAC har slutfört en
granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin,
med avseende på risken för påverkan på
hjärtrytmen. Nya restriktioner rekommenderas nu
för att minska risken för hjärtbiverkningar.
Den maximala dygnsdosen för vuxna begränsas till 100
mg. Äldre bör inte behandlas med hydroxizin. Om
behandling av äldre inte kan undvikas bör dosen inte
överstiga 50 mg. Vid behandling av barn under 40 kg
ska dosen inte överstiga 2 mg/kg kroppsvikt.
Bakgrunden är en risk för QT förlängning och torsade
de pointes, med risk för hjärtstillestånd. Denna risk är
tidigare känd, men har bekräftats av utredningen.
Risken är störst för patienter med hjärtrytmproblem.
Försiktighet bör vidare tas vid samtidig behandling med
läkemedel som sänker hjärtrytmen, eller minskar
kaliumnivåer i blodet eller andra läkemedel som kan ge
QT-förlängning såsom t ex neuroleptika, tiazider,
kinoloner, citalopram. Lägsta effektiva dos bör
användas under kortast möjliga behandlingstid.
I Västerbotten har 4300 personer hämtat ut hydroxicin
under 2015, varav 689 är över 65 år.
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Ny EU-gemensam symbol för
internethandel med läkemedel

Nya regler vid förskrivning av
narkotika förteckning II och III

Den 1 juli infördes en EU-gemensam symbol som
ska användas av alla apotek och försäljningsställen
som säljer läkemedel på webben. Syftet är att
konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln
är laglig.
Med start i sommar ska alla som säljer läkemedel på
internet visa upp en särskild symbol på sina webbsidor.
Konsumenten ska genom att klicka på symbolen snabbt
kunna se om den aktuella webbplatsen har anmält
webbhandeln till Läkemedelsverket – något som är ett
krav för att få bedriva handeln. På Läkemedelsverkets
webbplats kommer det att finnas en lista över alla
apotek och försäljningsställen som har anmält
webbhandel så att konsumenten kan verifiera att de är
på en säker webbplats. Symbolen införs i alla EUländer den 1 juli. Både öppenvårdsapotek och andra
försäljningsställen (t.ex. livsmedelsbutiker) som säljer
läkemedel via internet omfattas av de nya reglerna.
Liksom tidigare ska alla apotek även använda den
nationella apotekssymbolen, både på sin webbplats och
i fysiska butik.

Narkotika förteckning II och III som till exempel
oxycontin, morfin, ketogan och flunitrazepam får
sedan hösten 2011 förskrivas med flera uttag
(itereras) under förutsättning att förskrivaren anger
ett specifikt apotek där receptet ska förvaras och
expedieras.
Detta har nu ändrats. På itererade recept gällande
narkotika klass II och III gäller, från och med 1 mars
2015, att läkaren inte längre behöver ange på vilket
apotek det elektroniska receptet ska
förvaras/expedieras så länge det förblir elektroniskt
eller om det i pappersformat förvaras på ett apotek.
Förskrivaren ska ange vem som får hämta ut
läkemedlet om inte patienten själv får hämta ut det

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

E-utbildning om
biverkningsrapportering
Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i
säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska
rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket
har nu tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka
kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.
Läkemedelsverket har ansvar för att hälso- och sjukvård
känner till att läkemedelsbiverkningar ska rapporteras
till myndigheten. Det EU-gemensamma
säkerhetsarbetet kring godkända läkemedel förändrades
2012 och en e-utbildning har därför tagits fram i
samverkan med regionala biverkningscentra inom
universitetslandstingen.
Materialet är tänkt att användas vid olika utbildningar
av hälso- och sjukvårdspersonal både inom grund- och
fortbildning.
Utbildningsmaterialet förklarar och besvarar frågor
kring varför, vad, hur och vem som kan eller ska
biverkningsrapportera. Den belyser även
rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och
ger en inblick i regelverket kring denna verksamhet.
Utbildningen genomförs som en självstudie och finns
tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

Kommande program som kräver
föranmälan
Klinisk smärtbehandling hösten 2015
Utbildning riktad till all personal som i sitt arbete
träffar patienter med akut/postoperativ, långvarig ickemalign, och/eller cancerrelaterad smärta.
Utbildningen består av 5 hela dagar:
20 oktober, 21 oktober, 10 november, 1 december och
15 december.
Lokal: Aulan By 11, Målpunkt Z, NUS
Anmälan senast 15 oktober
Program och anmälan se utbildningsportalen linda

Centrum för intensiv- och postoperativ vård
Operationscentrum

Läkemedelsluncher hösten 2015
Onsdag 28 oktober
Uppdatering om infektionsbehandling och
antibiotikaresistens.
Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare,
Smittskyddsenheten.
Betula / video
Onsdag 18 november
Bästa MS-vården i landet!
Jonatan Salzer, ST-läkare i neurologi
Betula / video

Onsdag 9 december
Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk/beroende
av alkohol/narkotika
Lars Högberg, överläkare psykiatrin, NUS

Bergasalen / video
Onsdag 20 januari
Nya guidelines för astma- och KOLbehandling.
Thomas Sandström, professor Medicincentrum
Inbjudan till första lunchtillfället kommer inom kort
Läkemedelscentrum

