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Ny försäkring gäller vid off label-
förskrivning.

Alla Sveriges regioner har nu tecknat
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolags
(Löf:s) nya försäkring för skador orsakade av
läkemedelsanvändning utanför godkänd
indikation, off label.
Löf:s nya försäkring gäller retroaktivt från den 1
januari 2019.
– Det är väldigt glädjande att vi nu har ett fullgott
försäkringsskydd för de patienter som behandlas
med ett off label-läkemedel. Det har under det
senaste årets diskussioner framgått att det har varit
otydligt och att det fanns ett glapp mellan de två
försäkringar som reglerar läkemedelsskador,
nämligen Läkemedelsförsäkringen och
Patientförsäkringen. Det här är en mycket viktig
fråga som berör många patienter med en
välfungerande och effektiv off label-behandling
och det är glädjande att det nu finns en trygghet
med dessa behandlingar även ur ett
försäkringsperspektiv, säger Gerd Lärfars,
ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Läkemedelsförsäkringen, som ägs av
läkemedelsföretagen, prövar och ersätter vissa

läkemedelsskador. I början av 2018 kom nya
villkor för Läkemedelsförsäkringen som innebär
att en eventuell skada inte prövas om det finns en
generell rekommendation från myndighet eller
sjukvård om att använda läkemedlet off label. Den
nya Löf-försäkringen täcker nu även denna off
label-användning.

Publicerad på Janusinfo.se/nyheter 2019-05-03 av
Elin Jerremalm.

Aktuella rester
Brist på Femasekvens och Femanest
Kombinationspreparatet Femasekvens
innehållande noretisteron och estradiol 2 mg för
cyklisk behandling av klimakteriesymtom och
andra östrogenbristrelaterade symtom finns inte att
tillgå och leverans beräknas först i början av juli.
Femanest 1 mg (estradiol 1 mg) finns inte heller
att tillgå förrän i juli månad. Enligt Mylan är de
båda restnoterade p.g.a. försenad leverans från
leverantör.

Alternativ behandling är individuell kombination
med östrogen och gestagen eller Divina plus som
också är ett kombinationspreparat för cyklisk

behandling, men som förutom estradiol 2 mg
innehåller medroxyprogesteron.

Brist på doxazosin
Alfadil och Alfadil BPH som innehåller 4 mg
eller 8 mg doxazosin finns inte att tillgå.
Generika finns inte heller att tillgå, men
Doxazocin Actavis 4 mg beräknas återkomma i
mitten av juni. Alfadil och Alfadil BPH beräknas
återkomma i slutet av augusti. Alfadil har
indikationen essentiell hypertoni och Alfadil
BPH har indikationen behandling av kliniska
symtom på benign prostatahyperplasi. Det finns
licensalternativ (Doxazosin -ratiopharm) från
Tyskland.

Brist på klomipramin
Klomipramin-tabletter finns inte att tillgå för
närvarande. Anafranil 10 mg beräknas
återkomma i slutet av juni, Anafranil 25 mg i
slutet på maj och Klomipramin Mylan i augusti.
Det finns licensalternativ (Anafranil, RIEMSER
pharma GmbH) från Tyskland.

Therese Ahlepil, Läkemedelscentrum
Källor: Restnoteringslistan på
Läkemedelsverket.se, Janusinfo.se och Mylan



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 22
Tisdagen 28 maj 11:30-13:30
Betydelsen av låggradig inflammation i mag-
tarmkanalen.
Mittseminarium David Lundgren
Stora konferensrummet, A91
Inst för folkhälsa och klinisk medicin.

Vecka 23
Onsdag 5 juni 13:00-16:00
Hjärtats hemodynamik vid pulmonell
hypertension i vila och under stress. I händerna
på Ohm.
Disputation Erik Tossavainen
Sal C, 9 tr, NUS
Inst för kirurgi och perioperativa vetenskaper

Onsdag 5 juni 13:00-16:00
Cerebralt blodflöde med fokus på
blodflödesfördelning, kollateraler och
artärpulsationer, hos friska och hos patienter
med symtomatisk karotisstenos. En tillämpning
med magnetisk resonanstomografi.
Disputation Laleh Zarrinkoob
Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, NUS
Inst för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Vecka 24
Torsdag 13 juni 13:00-16:00
Strukturella och funktionella förändringar i
hjärnan efter kirurgiskt behandlad
medianusnervskada.
Disputation Per Nordmark
Aula Anatomica, Biologihuset, Umeå
Universitet
Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Fredag 14 juni 13:00-16:00
Metabola riskmarkörer och relative
överlevnad för patienter med aortastenos som
genomgått klaffkirurgi.
Disputation Anders Holmgren
Sal B, 9 tr, NUS
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Fredag 14 juni 13:00-16:00
Likhetsbaserade processer i mänskliga
bedömningar: evidens från hjärnavbildning
och kognitiv modellering.
Disputation Sara Stillesjö
Bio.A.206
Inst för integrativ medicinsk biologi

Har du frågor om läkemedel?
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