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Diagnoser/terapiområden för centrala
receptfavoriter

Läkemedelskommittén har sammanställt
diagnoser/terapiområden som är sökbara i
systemet vid receptförskrivning.
Huvudgrupper är angivna i versaler och fet text,
undergrupperna är angivna i gemener och ej fet
text. Man söker på diagnos/terapiområde genom
§*. Som exempel: §*diabetes. Man får då upp alla
”diabetesfavoriter”.

Dokumentet finns publicerat på linda under
Vård / Läkemedel / Behandlingsrekommendationer
/ Centrala receptfavoriter och går att skriva ut.

http://linda.vll.se/vard/lakemedel/behandlingsrekommendationer/centrala-receptfavoriter


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

Nya centrala receptfavoriter

De centrala receptfavoriterna nedan är de senaste
uppdaterade i enighet med årets
Terapirekommendationer och inkomna önskemål.

Dessa är nu publicerade och färdiga att användas
vid receptförskrivning:

• Amitriptylin – långvarig smärta av oklar
orsak

• Campral - alkoholberoende
• Cortimyk – svamp, candida
• Daivobet – hud, psoriasis
• Daktar – svamp, candida
• Escitalopram – ångestsyndrom
• Elocon kräm – hud, eksem
• Flukonazol – infektion, oral svamp
• Furadantin – Infektion, nedre UVI barn
• Gabapentin 100mg – långvarig smärta av

oklar orsak
• Ketokonazol – hud, svamp pityriasis

versicolor
• Klomipramin 10 mg – långvarig smärta av

oklar orsak
• Kåvepenin – infektion, impetigo (barn)
• Kåvepenin – infektion, tonsillit (barn)
• Livostin nässpray– allergi
• Metronidazol – infektion, clostridium

difficile

• Metronidazol – infektion, giardia lamblia
• Mirtazapin – ångestsyndrom
• Naltrexon – alkoholberoende
• Picato gel – hud, aktinisk keratos
• Propavan – sömn
• Ranitidin -mage, reflux
• Selexid – infektion, nedre UVI (barn)
• Selsun – hud, svamp pityriasis versicolor
• Trimetoprim – infektion, nedre UVI (barn)
• Venlafaxin – ångestsyndrom
• Vermox – infektion, springmask
• Vermox - infektion, spolmask

Vid synpunkter, önskemål eller förslag vad gäller
centrala receptfavoriter, kontakta
Lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén
önskar alla läsare en

Trevlig sommar!
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