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Generella Licenser på rekvisition och
byte av sjukhusapoteksleverantör.
Från och med den 16 mars har Region Västerbotten
en ny sjukhusapoteksleverantör, ApoEx Norrland.
De generella licenser på rekvisition som finns
beviljade till sjukvårdsinrättning av
Läkemedelsverket till Sjukhusapoteket Umeå,
Apoteket AB försörjning respektive tillverkning
kommer att övertas av vår nya
sjukhusapoteksleverantör. Den befintliga
motiveringen/ansökan kommer att sändas åter till
Läkemedelsverket av ApoEx.

Observera att enligt regelverket kan en apoteksaktör
bara göra en förnyad ansökan en gång. I de fall en
licensmotivering redan har sänts för förnyad
ansökan dvs använts en gång är den ”förbrukad” och
förskrivare kommer då att kontaktas.

Förskrivare ska vid en ny licensmotivering vid
generell licensmotivering hädanefter välja den nya
sjukhusapoteksleverantören. Apoteksnamn:
ApoEx Norrland i licenshanteringssystemet
KLAS.
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/

Det apotek som väljs får avisering att motivering
finns och handläggning påbörjas. Om inget apotek
väljs, innebär det att licensen inte handläggs eller
blir svår att hitta vilket förlänger
handläggningstiden. Licens vid generell licens och
rekvisitionsläkemedel gäller bara för den
apotekskedja som har beviljats att expediera
licensläkemedlet, till skillnad från enskild licens
som gäller vid flera apotekskedjor. Se även
https://www.lakemedelsverket.se/licens

Således efter den 16 mars 2020 för generell
Licensmotivering för läkemedel på rekvisition ange
ApoEx Norrland som Apoteksnamn. Enheten kan
beställa licensläkemedlet i beställningssystemet
Maximo Läkemedel precis som tidigare. I de fall
det inte finns beviljad licens blir enheten kontaktad
av ApoEx.

Inger B Jonsson, läkemedelssjuksköterska,
Läkemedelsenheten.

Emerade adrenalinpenna: Förnyad
uppdatering om aktiveringsfel
I november 2019 informerade Läkemedelsverket
om ett konstruktionsfel i Emerade
adrenalinpenna (autoinjektor) som kan orsaka att
en del pennor inte går att aktivera som avsett.
Huvudbudskapet var att läkare i första hand bör
förskriva adrenalinpennor av ett annat fabrikat till
dess att felet på Emerade adrenalinpenna
åtgärdats.
Patienter som har fått Emerade adrenalinpenna
förskrivet bör kontakta sin läkare för att få ett nytt
recept på adrenalinpennor av ett annat fabrikat.

Nyligen genomförda undersökningar efter
indragning av samtliga Emerade adrenalinpennor
från marknaden i Irland och Nederländerna
visade att 13 % av dessa pennor krävde högre
kraft för att aktiveras än gränsvärdet för
produkten.

Läkemedelsverket bedömer att en indragning av
produkten inte är lämplig eftersom tillgången av
alternativa fabrikat är mycket begränsad.
Majoriteten av adrenalinpennor som har
förskrivits i Sverige är Emerade. En indragning
skulle riskera att ställa många patienter helt utan

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/
https://www.lakemedelsverket.se/licens


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

alternativ. Det är mot bakgrund av att det allvarliga
felet ändå väsentligt att utbyte sker av Emerade till
alternativa pennor i så stor utsträckning som
tillgången till alternativ tillåter. Tyvärr har
informationen med denna innebörd från
Läkemedelsverket i november 2019 inte lett till ett
tydligt förändrat förskrivningsmönster.

Företaget arbetar med målsättningen att
injektionspennor med korrekt konstruktion ska
finnas tillgängliga andra kvartalet 2020 men det går
i nuläget inte att med säkerhet säga när de kommer
att finnas tillgängliga att förskriva.

Läkemedelskommittén i Västerbotten
rekommenderar att Läkemedelsverkets och
företagets rekommendationer följs, se filer på
nyheter på linda och ovan. Emerade är t.v.
bortplockad som central receptfavorit och ersatt av
alternativet Jext. Sjukvårdsinrättningar som
använder adrenalinpennor bör i första hand gå över
till att använda konventionell injektionsteknik p.g.a.
den begränsade tillgången till adrenalinpennor av
andra fabrikat.

Ansökan om medel för utbildningar inom
läkemedelsområdet

Det är dags att söka bidrag från regionens avsatta
medel för producentobunden
läkemedelsinformation och utbildning.

Ansökan skall vara inskickad senast 1 april 2020

Information och ansökningsförfarande finns i
länken nedan.

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning

Välkommen med ansökan!

Bertil Ekstedt
sammankallande i bedömargruppen

Vecka 13
Fredagen 27 mars 08:30-11:30
VUB: Vidareutbildning för distriktsläkare
Regionsalen, Regionens Hus + videolänk
Anmäl senast 24/3 via utbildningsportalen

Lördagen 28 mars 13:00-13:45 alt. 14:00-
14:45
Fika efter en forskare
Föreläsare: Fredrik Öhberg, Mari Norgren och
Charlotte Häger
Vävens kafé Fika
Arrangör: Medicinska fakulteten

http://linda.vll.se/default.aspx?id=68021
http://linda.vll.se/vard/lakemedel/utbildning

