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Nyheter i REKlistan 2023
Läkemedelskommittén tar tillsammans med terapigrupperna fram läkemedels rekommendationer 
och terapiråd i form av REKlistan, som ett stöd för att främja en god, säker och kostnads effektiv  
läkemedelsförskrivning i Västra Götalandsregionen. REKlistan finns 2023 endast i digital form på  
reklistan.vgregion.se. Nedan följer ett axplock bland nyheter och budskap i REKlistan 2023.

ALKOHOLBEROENDE OCH NIKOTINBEROENDE 
Läkemedel mot alkoholberoende är fortsatt under
använda och bör ordineras mer frikostigt. Följ RMR
Alkohol – Skadligt bruk och beroende. Behandlingen är 
säker, väldokumenterad och behovet av behandling är 
mycket stort. Epidemiologiska data visar att en vecko
konsumtion på 100 g etanol eller mer ger en förhöjd 
mortalitet. Vid riskbruk ska rådgivande samtal erbjudas. 
För att bedöma om riskbruk, skadligt bruk eller bero
ende föreligger bör screeninginstrument AUDIT 
användas mer. Även medel mot nikotinberoende bör 
nyttjas mer i kombination med kvalificerat rådgivande 
samtal, se RMR prevention och behandling vid tobaks
bruk. En aktiv insats genererar en besparing för samhäl
let i båda fallen.

ALLERGI-ANDNING-ÖNH
Val av inhalator
Terapigruppen har sett över val av inhalatorer och 
rekommenderar i första hand pulverinhalator och i 
andra hand spray och spacer. Av miljöskäl är pulver
inhalator att föredra framför spray om patienten klarar 
inhalationstekniken. Spray och spacer kan dock vara 
ett bra val särskilt till barn och till äldre patienter,  
liksom vid dålig symtomkontroll trots fungerande 
inhalationsteknik. Spray Respimat är inte drivgasburen 
och därmed ett bra miljöval. 

Förstahandsvalen fungerar bra till många patienter men 
kan ibland fungera mindre bra till vissa subgrupper 
och individer. Det finns då ett antal andrahandsval, 
prisskillnaden är i regel liten. Endast inhalatorer som 
fungerar för patienten är kostnadseffektiva.  
Kontrollera alltid inhalationsteknik vid nyförskrivning, 
vid byte av inhalator samt vid uppföljningsbesök.  
Be patienten visa inhalationsteknik.

Små barn <5–6 år kan oftast inte använda en 
pulverin halator och bör använda spray tillsammans 
med spacer. Spacer med mask behöver oftast inte 
användas efter 4 års ålder. Läkemedelsupptaget blir 
bättre med enbart spacer.

Astma hos vuxna
Vid svårare astma kan separat inhalator med LAMA 
provas som tillägg till ICS+LABA. Vid positiv effekt kan 
trippelkombination övervägas. Trippelkombination 
ICS+LABA+LAMA finns nu på indikation astma i fast 
kombination. Nackdelen är att man vid lindrigare för
sämring inte har möjlighet att tillfälligt öka dosen ICS, 
men man kan då tillfälligt lägga till en separat inhalator 
med ICS. Enerzair Breezhaler och Trimbow spray är 
godkända trippelkombinationer med indikation astma 
och rekommenderas som andrahandsval i årets 
REKlista.

BARN OCH UNGDOM 
Årets tema är information!
ePed är ett ordinationsstöd för förskrivare av läke medel 
till barn. ePed innehåller nu uppdaterad läkemedelsin
formation om 650 läkemedel och en rimlighetskontroll 
för ca 100 läkemedel. Åtkomst till ePed sker genom 
journalsystemens läkemedelsmoduler eller ePed.se. 

Information om läkemedel riktat till ungdomar har 
tagits fram av läkemedelsverket. Har du koll på  
medicin? | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)
Innehåller faktagranskade texter och korta filmer som 
informerar om vad läkemedel är, hur den ska använ
das, var man ska och inte ska köpa läkemedel och ett 
antal nyttiga länkar. Hjälp gärna till att sprida informa
tion om satsningen t.ex. till skolorna!

BLOD
Inga nyheter i REKlistan i år.  
Vid järnbrist är oral behandling med tvåvärt järn  
förstahandsval. Patienter i dialys, med IBD eller med 
hjärtsvikt blir ofta aktuella för i.v. järn. Vid järninfusion 
uppstår ibland en s.k. Fishbanereaktion med tryck 
över bröstet och rodnad pga. en reaktion mot nano
partiklar. Stäng av infusionen direkt och reaktionen 
klingar av inom ett par minuter. Efter 15 minuter kan 
infusionen startas igen men med halverad infusions
hastighet. Tänk på att i.v. järn ska skrivas på rekvisi
tion (ej recept) och att ordinera upphandlade preparat 
(Monofer och Venofer) ger stor besparingspotential.

http://vgregion.se/lakemedel
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41414/Alkohol%20-%20Skadligt%20bruk%20och%20beroende.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/41414/Alkohol%20-%20Skadligt%20bruk%20och%20beroende.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/20838/Prevention%20och%20behandling%20vid%20tobaksbruk.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/20838/Prevention%20och%20behandling%20vid%20tobaksbruk.pdf?a=false&guest=true
https://eped.se
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/barn-och-lakemedel/har-du-koll-pa-medicin
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/barn-och-lakemedel/har-du-koll-pa-medicin
https://reklistan.vgregion.se
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RMR Erytropoietin har uppdaterats under året och 
nytt preparat inom specialistvården är HIFhämmaren 
roxadustat (Evrenzo).  
Vi vill också lyfta fram Terapiråd Venös tromboembo
lism som kommer att publiceras under 2023. I detta 
nämns bland annat Faktor Xahämmarna apixaban 
(Eliquis), edoxaban (Lixiana) och rivaroxaban (Xarelto) 
som nu allt oftare används som trombosprofylax vid 
vissa typer av cancer.

DIABETES 
SGLT2-hämmare  
SGLT2hämmare har andra fördelar än att bara sänka 
blodsockret vid diabetes typ 2.
För patienter med diabetes typ 2 och hjärtkärlsjuk
dom har man kunnat visa på minskad mortalitet  
jämfört med andra diabetesläkemedel. Alla med  
diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom bör därför 
behandlas med en SGLT2hämmare. 
Vid njursvikt i form av äggvita i urinen och/eller ned
satt eGFR har man kunnat påvisa en minskad risk för 
terminal njursvikt, halvering av njurfunktionen  
och/eller död i njursjukdom med 40%. Patienter med 
diabetes typ 2 och albuminuri bör därför utöver en 
ACEhämmare behandlas med en SGLT2hämmare. 
SGLT2hämmare ökar överlevnad och minskar symtom 
vid HFrEF (EF <40%). Därför bör även SGLT2hämmare 
användas som tillägg till övrig behandling hos patien
ter med HFrEF och diabetes typ 2. 
GLP1-analoger 
GLP1analoger rekommenderas vid behov av kraftfull 
blodsockersänkning och samtidigt önskemål om vikt
nedgång. Kan mycket väl kombineras med insulin och 
andra blodsockersänkare (förutom DPP4hämmare 
som verkar på samma system). Preparaten minskar 
också kroppsvikten även hos icke diabetiker, men den 
indikationen föreligger endast för Saxenda och ligger 
inte inom förmånen. De flesta preparaten har också 
en gynnsam effekt på morbiditeten för patienter med 
etablerad hjärtkärlsjukdom eller mycket hög risk för 
det. Rekommenderas som ett tänkbart andrahandsal
ternativ vid samtidig etablerad hjärtkärlsjukdom om 
en SGLT2hämmare inte tolereras eller är olämplig.
DPP4-hämmare 
Effekten på blodsockret är måttlig men har god effekt 
hos enstaka individer. Från och med hösten 2022 
finns generiskt sitagliptin på marknaden och  
rekommenderas därför före Trajenta pga. lägre pris. 
Insulin 
Vid diabetes typ 2 rekommenderas fortfarande 
Insuman Basal som basinsulin (halva kostnaden mot 
Abasaglar/Toujeo/Lantus). Abasaglar och Toujeo är  
billigare än Lantus. Insulin lispro Sanofi och Insulin 
aspart Sanofi har lägre pris än Apidra, Novorapid, 
Fiasp och Humalog.

ENDOKRINOLOGI
Det är viktigt att testosteronbrist utreds på ett adekvat 
sätt och att förskrivning av testosteron inte görs på 
felaktiga grunder. Nu finns RMR Testosteronbrist hos 
män med följande huvudbudskap:
• Vid lågt testosteron bör man skilja på organisk och 
funktionell hypogonadism.
• Övervikt och fetma är den vanligaste orsaken till 
funktionell hypogonadism.
• Livsstilsåtgärder är förstahandsbehandling vid över
vikt/fetmarelaterad funktionell hypogonadism.
• Lågt testosteron utan organisk orsak ska inte 
behandlas primärt med testosteron i syfte att: gå ner  
i vikt, förbättra glykemisk kontroll vid typ 2 diabetes, 
minska frakturrisk, lindra depressiva besvär eller  
förbättra fysisk/kognitiv funktion hos äldre.

Vid diagnosticerad Dvitaminbrist (25 OHvitamin D 
<25 nmol/L) rekommenderas kolekalciferol kapsel eller 
tablett.

FYSISK AKTIVITET
Inför 2023 har mindre justeringar gjorts i REKlistan. 
Huvudsakligen är det uppdatering av avsnitten som 
tar upp de allmänna rekommenda tionerna för vuxna, 
barn, äldre och gynekologi (graviditet). Nytt är att 
förtydliganden har gjorts i avsnitten Spondylartrit, 
Artros samt Barn och psykiatri. Alla förändringar av 
innehållet är som tidigare baserat på boken ”FYSS 
2021”.

GYNEKOLOGI
RMR Klimakteriebehandling underlättar för allmän
läkare att förskriva östrogener vid klimakteriebesvär. 
Behandlingstiden bör individualiseras. Peroral behand
ling är vanligast men för patienter med ökad risk för 
blodpropp ska transdermala preparat användas istället 
pga. lägre risk. Transdermala beredningsformer finns 
som plåster, gel och spray.

Lokal behandling är ofta bra som komplement till  
systemisk behandling. Kvinnor över 45 år med  
klimakteriesymtom handläggs normalt inom primär
vården.

För kvinnor med livmoder behöver systemiskt  
östrogen kombineras med progesteron för att skydda 
slemhinnan. Många kvinnor önskar använda bio
identiska preparat, men de är inte rekommenderade 
pga. kostnad och bristande erfarenhet hur effekten 
blir på slemhinnan.
 
Båda de högdoserade hormonspiralerna, Levosertone 
(behandlingstid 6 år) och Mirena (ny behandlingstid  
8 år), rekommenderas som antikonception. De  

http://vgregion.se/lakemedel
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-36/SURROGATE/Erytropoietin%20(EPO).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-126/SURROGATE/Testosteronbrist%20hos%20m%c3%a4n.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-126/SURROGATE/Testosteronbrist%20hos%20m%c3%a4n.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/50949/Klimakteriebehandling.pdf?a=false&guest=true
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rekommenderas också, med behandlingstid 5 år,  
vid behandling av dysmenorré, menorragi och som 
gestagenskydd vid menopausal hormonterapi (MHT). 
Klinisk erfarenhet visar att 5 års behandlingstid ofta 
kan förlängas.
 
Behandlingsstrategin med kontinuerlig användning 
(långcykelanvändning) av hormonella preventivmedel 
rekommenderas för ökad preventiv säkerhet och  
minskade menstruationsblödningar. Gynnsam effekt 
ses även vid dysmenorre, PMS, endometrios och  
menstruationsrelaterad migrän.

HJÄRTA-KÄRL 
För hjärtsviktpatienter med nedsatt systolisk funktion 
(HFrEF) rekommenderas fyra läkemedel; ACE
hämmare, betablockerare, MRA och SGLT2hämmare. 
Samtliga utgör basbehandling och det är viktigt att 
alla initieras så snart som möjligt efter diagnos. De 
olika preparaten kan inte startas samtidigt, men det 
är viktigt att de kommer på plats förutsatt frånvaro  
av kontraindikationer/intolerans. Patientens övriga  
tillstånd och förutsättningar gör att behandlingen 
måste individualiseras och det får styra upptitreringen. 
En vägledning för lämplig startordning vid  
nydiagnosticering finns i REKlistan samt i RMR HFrEF. 

För lipidsänkande behandling rekommenderas i första 
hand rosuvastatin vid nyinsättning av statin. 
Fungerande behandling med atorvastatin behöver inte 
bytas. Anpassning av dosen rosuvastatin krävs vid 
nedsatt njurfunktion; max 20 mg vid eGFR <60 mL/min 
och vid eGFR <30 mL/min är det kontraindicerat. 
Använd då istället atorvastatin. En del patienter upplever 
biverkningar av statinbehandling. Vid hög risk är det 
mycket viktigt att inte avsluta statinbehandlingen helt 
utan titrera fram högst möjliga tolererbara dos genom 
att pröva t.ex. låg dos statin (5 mg rosuvastatin eller 
10 mg atorvastatin) och höja långsamt. Andra alternativ 
är att dosera statin varannan dag eller tre dagar per 
vecka alternativt prova att byta till annan statin. Dessa 
åtgärder kan vara besvärliga och tidsödande, men 
bedöms mycket viktiga för att skydda mot nya  
händelser. Om målvärden inte nås med högsta möjliga 
statindos bör ezetimib läggas till. Vid konstaterad 
intolerans mot statin kan ezetimib användas i mono
terapi. Behandlingsmålen är relaterade till risknivå 
efter individuell bedömning. Mycket talar för att ju 
lägre LDLvärde desto bättre. 

Hypertoni definieras som ett blodtryck ≥140/90 mm Hg. 
Behandlingsmålet är <140/90 mm Hg. Vid vältolererad 
behandling eftersträvas blodtrycksmål <130/80 mm 
Hg, särskilt för högriskindivder (t.ex. diabetes, njur
sjukdom, kranskärlssjukdom, hjärtsvikt eller tidigare 

stroke/TIA). Bra att börja behandling tidigt för bättre 
prognos. Tänk på att individualisera behandlingen, 
särskilt vid hög ålder.

HUD
Vid aktinisk keratos kan exspektans övervägas vid 
tunna förändringar, även om det är flera förändringar.

Vid klamydia under graviditet rekommenderas inte 
längre behandling med azitromycin 1 g som 
engångsdos pga. ökad risk för resistensutveckling.

Vid svårbehandlat eksem, särskilt i ansiktet, och vid 
behov av långtidsbehandling, bör immunmodulerande 
medel som takrolimus (t.ex. Protopic) övervägas.
Immunmodulerande medel kan också användas på 
psoriasis i ansikte, hudveck och genitalt.

INFEKTION
I REKlistan 2022 ersattes EryMax enterokapslar med 
andra alternativ pga. avregistrering. I REKlistan 2023 
kompletteras berörda indikationer (t.ex. pcallergi vid 
vissa luftvägsinfektioner hos vuxna) med Abboticin 
(erytromycin) tablett 250 mg (1 g x2). Observera att 
dosering skiljer sig åt mellan tablett (Abboticin) och 
avregistrerad enterokapsel (EryMax). 

Nytt avsnitt – Influensa (luftvägsinfektioner hos vuxna) 
med hänvisning till terapiråd Influensa antiviral terapi 
till vuxna.

Ceftibuten och cefixim får, efter ett förlängt beslut 
från Läkemedelsverket, expedieras på recept mot 
generell licens t.o.m. den 1 dec. 2023. Ceftibuten  
och cefixim rekommenderas vid febril UVI hos barn 
och gravida kvinnor, och som andrahandsalternativ  
vid febril UVI hos män och icke gravida kvinnor.

MAGE-TARM 
Ett nytt rekommenderat läkemedel i REKlistan är 
Plenvu för tarmrengöring inför tarmundersökningar. 
Plenvu är ett nyare läkemedel som också innehåller 
polyetylenglykol (PEG), som ges i lägre volym vilket 
betyder patientfördelar. För val av övriga makrogol
preparat, se terapiråd Läkemedel vid tarmrengöring.

För behandling med 5ASA vid inflammatorisk tarm
sjukdom har ett alternativ lagts till som rekommen
derat preparat, Mesalazin Orion, vilket är det billigaste 
alternativet både sett till pris/gram och pris/dygn vid 
rekommenderad underhållsdos. 

http://vgregion.se/lakemedel
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-109/SURROGATE/Hj%c3%a4rtsvikt%20med%20nedsatt%20systolisk%20funktion%20(HFrEF%20och%20HFmrEF).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS8865-801931069-101/SURROGATE/Influensa%20antiviral%20terapi%20till%20vuxna.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS8865-801931069-101/SURROGATE/Influensa%20antiviral%20terapi%20till%20vuxna.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-596/surrogate/Terapir%c3%a5d%20L%c3%a4kemedel%20vid%20tarmreng%c3%b6ring.pdf
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Terapiråd om TNFhämmare vid IBD finns på terapi
gruppens hemsida. Förstahandsval av adalimumab änd
ras emellanåt pga. flera tillverkare av biosimilarer 
som konkurrerar med priset, och rekommendationen 
av förstahandsval ses över regelbundet. När det gäller 
infliximab är Flixabi och Remsima fortsatt upphandla
de 2023. Mest kostnadseffektiva biosimilar rekom
menderas alltid vid nyinsättning, men upprepad 
switch rekommenderas inte i nuläget. 

NEUROLOGI
RMR Restless legs syndrom har uppdaterats under 2022.
 
RMR Migrän kommer att uppdateras inom kort. 
En ny regional digifysisk specialistmottagning för 
huvudvärksvård startar under första hälften av 2023. I 
samband med detta lanseras en ny gemensam digital 
plattform i form av appen ”MigränVGR”. 
Det är stora prisskillnader för triptaner beroende på 
bered ningsform. Välj sumatriptan tablett i första hand 
för vuxna.

Välj rätt generiskt antiepileptikum och byt till gene
riskt vid dosändring. Det finns stora pengar att spara 
på VGRnivå om alla gör kostnadseffektiva val för ej 
utbytbara preparat.

NJURAR
Terapigrupp Njurar är en helt ny terapigrupp i VGR.  
I REKlistan finns rekommendationer för behandling av 
kronisk njursjukdom, beräkning av eGFR och läkemedels
dosering vid sjuknade GFR. För att tidigt upptäcka 
och påbörja behandling av kronisk njursjukdom bör 
patienter med diabetes, hypertoni, hjärtkärlsjukdom 
eller genomgången nefrektomi screenas med blod
tryck, albuminuri och kreatinin. Angiotensinblockad är 
grunden i läkemedelsbehandling av kronisk njursjuk
dom. SGLT2hämmare kan minska progress av  
njurfunktionsnedsättning och kardiovaskulära komplika
tioner, både hos patienter med och utan diabetes  
typ 2. Beslut finns om ordnat införande av Forxiga 
(dapagliflozin) med introduktionsfinansiering för 
patienter med kronisk njursjukdom utan diabetes eller 
hjärtsvikt, med eGFR 25–75 mL/min samt proteinuri, 
som tillägg vid behandling med RASblockad (ACE
hämmare eller ARB), eller där behandling med  
RASblockad inte är lämplig.

ONKOLOGI 
I REKlistan finns inget eget kapitel för onkologiska 
läkemedel, utan hänvisning sker till regionala och 
nationella vårdprogram, se Regionalt cancercentrum 
Väst. För nyheter om regionens upphandling av  
rekvisitionsläkemedel, se separata nyhetsbrev.

OSTEOPOROS
Benskörhet är fortfarande underbehandlat. Patienter 
över 50 år med fraktur och patienter med prednisolon
behandling fortsatt i fokus. Behandlingsindikation 
avgörs inte av diagnosen osteoporos utan av patientens 
frakturrisk. Även patienter med osteopeni kan behand
las om frakturrisken bedöms hög. Zoledronsyra har 
bättre följsamhet, bör väljas i första hand och är nyligen 
upphandlat (265 kr/år fr.o.m. 20230201). Denosumab 
är nu också ett rekommenderat läkemedel för patienter 
med nedsatt njurfunktion. Patienter med hög fraktur
risk och svår osteoporos (framför allt koteller höftfrak
turpatienter) bör remitteras till osteoporosmottagning 
för ställningstagande till sekventiell behandling, d.v.s. 
anabolt verkande parathormon analog eller romosozu
mab (nytt läkemedel) följt av antiresorptivt läkemedel. 
Om behandlingsindikation föreligger oavsett bentäthet, 
bör inte låg tillgänglighet av DXA försena behandling.

PSYKIATRI  
Vid insomni rekommenderas ickefarmakologisk 
behandling i första hand, se RMR Insomni. Vid  
farmakologisk behandling av sömnstörning hos vuxna 
rekommenderas zopiklon kortvarigt (max upp till 4 
veckor). Vid ett återkommande behov är intermittent 
behandling oftast att föredra och ska aktivt övervä
gas. Vid behov av längre tids behandling eller vid 
beroenderisk rekommenderas istället propiomazin 
med undantag av äldre >65 år.

Vid upprepade psykotiska episoder och schizofreni re 
kommenderas depotinjektioner för att minska risken för 
återinsjuknande med en försämrad prognos som följd.

Vid behandling av ADHD hos vuxna rekommenderas 
metylfenidat. Stora kostnadsbesparingar kan göras om 
rätt metylfenidatpreparat väljs. Beakta särskilt att 
depottabletter är utbytbara och därmed generellt sett 
har det lägsta priset. Hos preparat med modifierad fri
sättning finns mycket stora prisskillnader beroende på 
preparat, styrka och förpackning. Välj Metylfenidat 
Stada vid höga doser och Medikinet vid lägre doser. 

REUMATOLOGI 
Tidig bedömning av reumatolog och start av behand
ling förbättrar prognosen vid reumatisk sjukdom, se 
även regional rutin för personcentrerat och samman
hållet vårdförlopp Reumatoid artrit, (0–12 månader), 
primärvårdsversionen. Ett tillägg i REKlistan 2023 är 
att det även gäller vid misstanke om juvenil idiopatisk 
artrit (JIA). Det viktigt att patienterna bedöms av 
barnläkare med kunskap om barnreumatologi så tidigt 
som möjligt för att minska sjukdomsaktiviteten och 
förbättra långtidsprognosen.

http://vgregion.se/lakemedel
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11760-725702066-5/surrogate/Terapir%c3%a5d%20TNF-h%c3%a4mmare%20IBD.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-117/SURROGATE/Restless%20legs%20syndrome.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-115/SURROGATE/Migr%c3%a4n.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-400/native/Insomni.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-68/SURROGATE/Reumatoid%20artrit%20(0-12%20mån)%20Primärvårdsversion.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-68/SURROGATE/Reumatoid%20artrit%20(0-12%20mån)%20Primärvårdsversion.pdf
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RMR Gikt har uppdaterats hösten 2022. 
Huvudbudskapet är detsamma som tidigare, bland 
annat att tidig insättning av förebyggande urinsyre
sänkande terapi rekommenderas, att insatt behand
ling alltid bör följas upp samt att kontrollera att 
patienten uppnår eftersträvad nivå av urat (P/Surat) 
och fortsätter med behandlingen. Som profylaktisk 
behandling rekommenderas allopurinol i första hand. 
Vid intolerans mot allopurinol kan probenicid alterna
tivt febuxostat användas. Texten om evidensläget 
kring febuxostat har uppdaterats.

SMÄRTA
Inga nya rekommenderade läkemedel eller första
handsval. Fortsatt fokus ligger på korrekt användning 
av opioider. Vid svår akut nociceptiv smärta behöver 
behandling med opioid vanligtvis inte pågå mer än 
3–5 dagar. Mer omfattande kirurgi kan kräva behand
ling upp till 7 dagar, och i undantagsfall, 14 dagar. 
Kortare behandlingstid (≤14 dagar) minskar risken för 
abstinens vid utsättning och behovet av nedtrappning. 
Vid utebliven effekt – är diagnosen rätt? Gör alltid 
smärtanalys för korrekt behandling. Vid långvarig 
ickecancerrelaterad smärta är tramadol inte längre  
ett tredjehandsval utan här finns enbart tapentadol 
(Palexia/Depot) kvar. Men redan insatt och välfunge
rande behandling med tramadol kan fortgå. Både 
RMR Opioider vid långvarig ickecancerrelaterad smär
ta och RMR Kortvarig nociceptiv smärta hos vuxna är 
uppdaterade januari 2023.

Rekommenderade förstahandsval vid perifer neuro
patisk smärta är som tidigare amitriptylin, nortriptylin, 
gabapentin (Gabapentin Orion) och duloxetin. 
Pregabalin är ett andrahandsval, rekommenderat  
preparat är Pregabalin Orion. Lyrica är ett dyrare  
alternativ utan några kliniska fördelar jämfört med 
generika. 

Vid behov av en selektiv COX2hämmare rekommen
deras celecoxib, som kan anses ha en lägre risk för 
kardiovaskulära biverkningar än övriga selektiva COX2
hämmare. För diklofenak och etoricoxib kvarstår 
bedömningen att de är olämpliga pga. risken för 
hjärt och kärlbiverkningar. Diklofenak är olämpligt 
även av miljöskäl. 

Rekommendationen av Maxilene (lidokain kräm, som 
alternativ till EMLA) inför ytliga mindre ingrepp är 
borttagen då Maxilene inte tillhandahålls längre. 

TANDVÅRD 
Ett nygammalt rekommenderat läkemedel i REKlistan 
2023 är Xerodent vid muntorrhet. Xerodent har varit 
rekommenderat tidigare, men har varit restnoterat 

under flera år. Nu är det åter tillgängligt och är då ett 
alternativ vid receptförskrivning. Xerodent innehåller 
äppelsyra och natriumfluorid och fungerar främst som 
salivstimulerande medel. Andra förslag på produkter 
vid muntorrhet (ej läkemedel) finns på terapigruppens 
hemsida. 

När det gäller orala svampinfektioner har det nu i 
REKlistan tydliggjorts att lokal behandling med nystatin 
alltid är förstahandsval då läkemedelsbehandling är 
aktuell. Korrekt diagnostik är viktigt. Muntorra löper 
särskilt stor risk för svampinfektioner, och vid nystatin
behandling behöver dessa patienter vanligen större 
dos än vad som rekommenderas i FASS. 
Andrahansvalet i form av flukonazol systemisk 
behandling, kan användas vid terapisvikt eller till 
starkt immunsupprimerade patienter. Man måste då 
beakta större risk för interaktioner och biverkningar  
av det läkemedlet. 

I boken Tandvårdens läkemedel kan man läsa mer om 
orala svampinfektioner, men även om mycket annat 
kring läkemedel inom tandvården. 

En god munhälsa är viktigt för alla, inte minst för 
inneliggande patienter, och om de har ont eller orala 
besvär kan tillfrisknandet försvåras. En god munhälsa 
är grundläggande för allmänhälsan. En riskbedömning 
av ohälsa i munnen bör göras på inneliggande patienter. 

UROLOGI
Rekommendationerna är oförändrade. Solifenacin är 
förstahandsval vid farmakologisk behandling av över
aktiv blåsa/inkontinens. Värt att lyfta i sammanhanget 
är två nyligen uppdaterade regionala medicinska rikt
linjer på området, Urininkontinens hos kvinnor samt 
Ansvarsfördelning mellan allmänmedicin och urologi i 
handläggningen av LUTS 

VACCIN 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan augusti 
2022 vaccination mot kikhosta för gravida från  
graviditetsvecka 16 för att skydda de allra yngsta 
spädbarnen mot svår sjukdom. Vaccin som har  
indikation för förebyggande av kikhosta hos spädbarn 
genom vaccination av modern under graviditet är 
Boostrix och Triaxis. Se Folkhälsomyndigheten.

TBEvaccination rekommenderas till personer som vistas  
i naturen. De två första doserna bör om möjligt ges med 
samma preparat (Encepur eller FSME), men därefter är 
vaccinerna utbytbara. Från 50 års ålder och till immun
nedsatta rekommenderas fyra doser som grundvaccina
tion. Encepur är upphandlat fr.o.m. 1 februari 2023. 
För mer information, se: vgregion.se/smittskydd. 

Terapigruppernas hemsidor hittas på: vgregion.se/lakemedel

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-300/native/Gikt.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-107/native/Opioider%20vid%20l%c3%a5ngvarig%20icke-cancerrelaterad%20sm%c3%a4rta.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-107/native/Opioider%20vid%20l%c3%a5ngvarig%20icke-cancerrelaterad%20sm%c3%a4rta.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ssn11800-2140136717-105/surrogate/Kortvarig%20nociceptiv%20sm%c3%a4rta%20hos%20vuxna.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs7983-1533072165-28/native/Tandv%c3%a5rdens%20l%c3%a4kemedel%202022-2023.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-450/native/Urininkontinens%20hos%20kvinnor.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-389/surrogate/Ansvarsfördelning%20mellan%20allmänmedicin%20och%20urologi%20i%20handläggning%20av%20LUTS.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-389/surrogate/Ansvarsfördelning%20mellan%20allmänmedicin%20och%20urologi%20i%20handläggning%20av%20LUTS.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.vgregion.se/smittskydd
http://vgregion.se/lakemedel
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Kostnadsfri vaccination mot pneumokocker erbjuds 
från 1 december 2022 för medicinska riskgrupper 
och för personer som är 75 år.  
Se Folkhälsomyndigheten och REKlistan.

Varivax är upphandlat vaccin mot vattkoppor fr.o.m. 
1 februari 2023.
Vaqta är upphandlat vaccin mot hepatit A.

VÄTSKOR OCH NUTRITION
Den digitala versionen Terapiråd Vätske och nutritions
behandling är uppdaterad. Terapiråden är framtagna i 
syfte att vara ett stöd till läkare och sjuksköterskor 
som ordinerar och administrerar tillförsel av vätskor 
och nutrition på olika vårdenheter. Nytt för denna 
utgåva är att Plasmalyte, en fysiologisk balanserad 
elektrolytlösning, lyfts fram som ett alternativ till 
Ringer Acetat. Råd för preoperativ fasta för barn inför 
elektiv kirurgi är uppdaterade och följer riktlinjer utar
betade av DSBUS. I och med den uppdaterade digita
la versionen utgår det tidigare tryckta häftet.

ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL 
Äldrekompassen lanserades 2020 med syftet att ge 
en vägledning för god läkemedelsbehandling hos 
sköra äldre. I samband med lanseringen av REKlistan 
2023 så har Äldrekompassen reviderats och utökats 
med avsnitt som rör infektion, vaccination samt klåda. 
Äldrekompassen finns nu likt REKlistan enbart i en 
digital version. Äldreavsnittet i REKlistan har på grund 
av detta bantats och hänvisar till Äldrekompassen. För 
att lyfta äldres läkemedelsbehandling ytterligare finns 
även direktlänkar till Äldrekompassen från respektive 
terapiområde i REKlistan.

ÖGON
Nytt i REKlistan 2023 är rekommendation vid ögon
lockseksem. I första hand rekommenderas mjukgöran
de salva, t.ex. Oculentum simplex APL. När detta inte 
räcker kan man använda Ficortril 0,5% 2 ggr dagligen 
utvärtes på ögonlocken i upp till 2 veckor. 

Som tidigare är behandling av torra ögon i de flesta 
fall egenvård med undantag för följande diagnoser: 
Sjögrens syndrom, slutningsdefekter samt sjukdomar  
i hornhinnans epitel.

Blefarit behandlas i första hand med daglig värmebe
handling (t.ex. en varm kompress), massage och ren
göring av ögonlockskanter med varmt vatten. Efter 
rengöring kan smörjande droppar/salva användas. Vid 
behandlingssvikt, överväg salva Terracortril med 
Polymyxin B efter samråd med ögonläkare. Undvik 
antibiotika.

Terapigruppernas hemsidor hittas på: vgregion.se/lakemedel

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/f/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-hslf-fs-2022-55/
http://vatskenutrition.vgregion.se
http://vatskenutrition.vgregion.se
https://aldrekompassen.vgregion.se/
http://vgregion.se/lakemedel
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