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MEDIACIN
Nr 13/20 10 sept

Restsituation Beviplex forte

Svensk Dos AB informerar:

Det har tyvärr uppstått en restsituation på
läkemedlet Beviplex forte, filmdragerad tablett.
Enligt tillverkaren förväntas läkemedlet vara
tillgängligt igen i slutet av september.
Restsituationen omfattar alla förpackningsstorlekar,
och utbytbara alternativ saknas.
För doskunderna innebär det att Beviplex Forte inte
längre kommer att finnas i
dospåsarna. Ordinationen kommer att ändras till
stående originalförpackning.
Originalförpackning av Beviplex forte kan
eventuellt finnas att hämta ut på lokalt apotek. I
annat fall får läkare kontaktas för alternativ
ordination.
När läkemedlet åter finns tillgängligt, kan en
läkare på nytt förskriva detta i dospåsarna.
Beviplex forte beräknas åter tillgängligt i slutet av
september.

Svensk Dos AB

Calendarium

Fredagen 18 sept 09:00-12:00
Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för
tidigt födda barn.
Disputation, Itay Samir
Betula, målpunkt L0, NUS
Inst. För klinisk vetenskap

Fredagen 18 sept 13:00-16:00
En mobilapp för egenbehandling av
urininkontinens. Effekt och upplevelse av
behandling.
Disputation, Ina Asklund
Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus
Disputationen kommer att kunna följas digitalt via
https://youtu.be/WGUOmE3oP20.
Frågor under disputationen kan e-postas till
disputation@regionjh.se.
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Lördagen 26 sept 13.00-14.00
FIKA efter en forskare
Föreläsningarna sänds live på: live.umu.se/fika. Du
är välkommen att ställa frågor till forskarna i
kommentarsfältet på live-sidan.
Arrangör: Medicinska fakulteten

Smarta läkemedelsval 2020

På sidan 2 finns de smarta läkemedelsval som
Läkemedelskommittén rekommenderar. Detta
är läkemedel där förskrivaren aktivt måste välja
rätt preparat eftersom utbyte ej sker på apoteket.
Dokumentet finns i sin helhet nedladdningsbart på
Linda, under vård, läkemedel och behandlings-
rekommendationer.

https://youtu.be/WGUOmE3oP20
http://live.umu.se/fika
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer/smarta-lakemedelsval
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer/smarta-lakemedelsval


ATC-kod Smart val Sämre val Kommentar
A10 Abasaglar eller Toujeo Lantus Apoteken får ej byta.
A10 Insulin lispro Sanofi Humalog, Novorapid Insulin lispro Sanofi likvärdigt och billigast.

Apoteken får ej byta.
A10 Synjardy Andra SGLT-2 hämmare Doseras 1x1 för kostnadseffektivitet.

OBS! Innehåller metformin.
Använd receptfavorit.

B03 Ferinject via rekvisition Ferinject på recept Bra upphandlat pris på Ferinject.
Undvik recept.

G04 Sildenafilgenerika Viagra Ej förmån.
Generika billigare för patienten.
Apoteken får ej byta.

G04 Solifenacin Toviaz, Emselex Patentutgång (billigare än Tolterodin).
Samma verkningsmekanismer

G04 Solifenacin Betmiga Patentutgång (billigare än Tolterodin).
Olika verkningsmekanismer.
Betmiga endast 2:a hands val.

M05 Zoledronic Acid 4mg/5ml via
rekvisition

Aclasta (zoledronsyra) via
recept

Aclasta (zoledronsyra) på recept 10-20 gånger dyrare.
Se Terapirek för instruktion.

N02 Sumatriptan tabletter Annan triptan eller
nässpray/injektion

Stora prisskillnader mot andra beredningsformer och andra triptaner.

N03 Gabapentin Orion (300mg)
1A Farma (100mg)

Neurontin Generika, men apoteken får ej byta.
Använd receptfavorit.

N03 Pregabalin Teva alt Orion Lyrica Generika, men apoteken får ej byta.
Använd receptfavorit.

R03 Bufomix Easyhaler Symbicort Turbohaler Bufomix Easyhaler billigare.
Samma substanser, olika inhalatorer.
Apoteken får ej byta.

Y82 Plasmaglukosstickor Återhållsamhet till typ 2-diabetiker som inte använder insulin.


