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MEDIACIN
Nr 17/19 14 nov

Samordning och information runt
restnoterade läkemedel ska förbättras

Ett läkemedel kallas restnoterat när det under en
period inte går att beställa från tillverkaren, det vill
säga när innehavaren av godkännande för
försäljning av läkemedlet, inte kan leverera det.
Det kan finnas flera olika anledningar till att ett
företag tillfälligt inte kan leverera sitt läkemedel; till
exempel problem i tillverkningen, brist på aktiv
substans eller att efterfrågan på läkemedlet blir
oväntat hög. När det under en period inte går att
beställa ett läkemedel från en tillverkare så arbetar
man på flera håll för att hitta en lösning för
patienten.

Läkemedelsverket ansvarar dels för att uppdatera en
restnoteringslista med information och råd kring
anmälda restnoteringar, dels för den e-tjänst där
företag anmäler restnoteringar.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att
vidareutveckla arbetet med restnoterade läkemedel.
Fokus ligger på att se över formerna för samordning
och informationsspridning. Uppdraget sträcker sig
över fyra år och syftar till att i möjligaste mån
förebygga och lindra konsekvenserna när

restnoteringar uppstår och därmed minimera antalet
allvarliga bristsituationer.

- Tillgänglighet är en viktig samhällsfråga och ett
av våra fokusområden. Läkemedelsverket kommer
inte att kunna förhindra att bristsituationer uppstår,
men vi tror att det här uppdraget kan leda fram till
lösningar som kan lindra restnoteringarnas
konsekvenser för patienter och hälso- och
sjukvården, säger Maja Marklund direktör vid
Läkemedelsverket.

I ett första steg handlar uppdraget om att utreda och
föreslå lämpliga former för samordning mellan
berörda intressenter inom försörjningskedjan för
läkemedel.

I uppdragets andra del ingår att se över hur
Läkemedelsverket kan vidareutveckla sin
information vid bristsituationer eller potentiellt
kritiska bristsituationer till följd av restnoteringar
eller andra störningar i försörjningskedjan.

- Slutmålet med arbetet som vi nu påbörjar är att
minimera antalet som leder till allvarliga
bristsituationer, avslutar Maja Marklund.

Den första delen av uppdraget, som rör
samordning mellan berörda aktörer, ska
redovisas senast den 31 januari 2020. Den andra
delen av uppdraget, som rör vidareutveckling av
informationsgivning, ska redovisas senast den
30 juni 2020.

Modifierat från www.lakemedelsverket.se

Här kan man hitta information om
restnoterade läkemedel:

Läkemedelsverket - Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-
SIDOR/Restnoteringar/

Apoteket AB - restnoteringar
https://www.apoteket.se/vard-
foretag/lakemedel/restnoteringar/

Intranätet Linda
https://linda.vll.se/vard/lakemedel/bristsituati
oner
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MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

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

Vecka 47
Onsdagen 20 nov 12:10-12:55
Läkemedelslunch: Rest och brist på läkemedel -
betraktelser från Läkemedelsverket.
Johan Andersson, leg. Apotekare och enhetschef
för Läkemedel i användning, Läkemedelsverket
Betula, Blåbäret, Fjällvråken + videouppkoppling
Sista anmälningsdag 191117 via utbildningsportalen.

Torsdagen 21 nov 09:00-12:00
Nya kunskaper inom kranskärlsektasi
Disputation, Usama Boles
Major Groove, målpunkt J0
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin.

Fredagen 22 nov 13:00-16:00
Vaginal prolaps kirurgi - ett epidemiologiskt
perspektiv. Studier om operation med eller
utan implantat, kirurgens praktiska
erfarenhet och femårsuppföljning in
Nationella kvalitetsregistret inom
Gynekologisk kirurgi.
Disputation Emil Nüssler
Hösal A, Unod T9, NUS
Inst. för klinisk vetenskap

Lördagen 23 nov 12:30-14:30
Fika efter en forskare
Anders Johansson, Beatrice Melin, Ulf Ahlgren
Kafé Fika, Väven plan 1

Ansökan om medel för utbildningar inom
läkemedelsområdet

Välkomna med ansökan före 1 december
Mer information och ansökningsblankett finns
på Linda:
Vård\Läkemedel\Utbildning

Bertil Ekstedt sammankallande i
bedömargruppen

MediACin blir elektronisk

Med miljön i åtanke kommer MediACin från och med 1 januari 2020 enbart sändas
elektroniskt.

För de som har MediACin i tryckt format ber vi er att återkomma med e-postadress dit
MediACin kan sändas. Hör av er till lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se.

Ni kan få MediACin utsänd till flera personer inom en och samma verksamhet, eller till en
gruppadress.
Om MediACin delas ut i postfacken eller ligger tillgängliga i personalrummet, är vårt
förslag att bladet sänds till någon hos er. Mottagande person kan skriva ut MediACin själv
och därefter dela ut internt.

MediACin publiceras även alltid på Region Västerbottens webbplats.
https://regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/lakemedel/for-vardpersonal/mediacin
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