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Beslut  
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att 

 godkänna föreliggande yttrande som svar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning 

Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet 

att yttra sig över rubricerade betänkande. 
 

Regionen ser positivt på att läkemedelsverket har fått i uppdrag 

att fortsätta kartlägga restnoteringar samt analysera vad de beror 

på och hur information om restnoteringar på ett mera systematiskt 

sätt kan göras tillgänglig. Regionen ser dock inte att de åtgärder 

som föreslås nämnvärt påverkar regionens arbete med att 

säkerställa tillgänglighet av läkemedel i slutenvården och på 

apoteken. 
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Regionledningskontoret  

Avsändare  

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Yttrande över Restnoteringar av 
läkemedel – fortsatt utredning Rapport 
från Läkemedelsverket Maj 2015, dnr 
S2015/04035/FS 

Förslag till beslut 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar att godkänna föreliggande yttrande 

som svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade betänkande. 
 

Regionen ser positivt på att läkemedelsverket har fått i uppdrag att fortsätta kartlägga 

restnoteringar samt analysera vad de beror på och hur information om restnoteringar på 

ett mera systematiskt sätt kan göras tillgänglig. Regionen ser dock inte att de åtgärder 

som föreslås nämnvärt påverkar regionens arbete med att säkerställa tillgänglighet 

av läkemedel i slutenvården och på apoteken. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län driver sjukhusapoteken i regionen i egen regi och har 

därigenom tillägnat sig särskild erfarenhet av restsituationer och åtgärder för att 

lösa dessa. Remissvaret kommer därför att till viss del präglas av nämnda 

erfarenheter. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr Mats Bojestig 

Regiondirektör  Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Region Jönköpings län  Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  

Regionens hus E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 

551 11 Jönköping     

      

    

   

Socialdepartementet 
s.registrator@regeringskansliet.se 
s.fs@regeringskansliet.se 
    

Yttrande över Restnoteringar av 
läkemedel – fortsatt utredning Rapport 
från Läkemedelsverket Maj 2015, dnr 
S2015/04035/FS 
Region Jönköpings län har av Socialdepartementet getts möjlighet att yttra sig 

över rubricerade betänkande. Regionen har tagit del av förslaget och lämnar 

följande yttrande. 

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ser positivt på att Läkemedelverket fått i uppdrag av 

regeringen att kartlägga omfattningen av restnoterade läkemedel i Sverige.  

Regionen ser dock inte att de åtgärder som föreslås nämnvärt påverkar regionens 

arbete med att säkerställa tillgänglighet av läkemedel i slutenvården och på 

apoteken. Den tekniska lösningen behöver erbjuda möjlighet att synliggöra 

information om restnoterade preparat lokalt eftersom sjukhusen kan ha stora lager.  

Synpunkter på förslaget  

2.1. Avgränsning 
Region Jönköpings län anser att uppdraget borde omfatta även avregistreringar, 

extemporeläkemedel och licensläkemedel. Detta för att sådan information är lika 

viktigt för apoteken och vården som restnoteringar av godkända läkemedel i 

Sverige. Dessutom är avregistreringar att jämställa med restnotering och borde 

hanteras på samma sätt. 

 

Om Läkemedelsverket hade haft ett uppdrag som innebar att kontrollera 

tillgången på läkemedel även globalt, kunde de ha hjälpt vården och apoteken 

med att hitta ett bättre alternativ. Ett exempel är när licensläkemedlet Pitressin 

(vasopressin) avregistrerades. Alla sjukhusapotek får då göra egna undersökningar 

om vad det finns för andra alternativ. En leverantör erbjuder Pitressin från Japan. 

Licens godkänns av Läkemedelsverket. När förpackningen kommer visar sig all 

text vara i japanska tecken, även bipacksedel, se bilaga. 
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4.2. Vad är en restnotering? 
I remissen beskrivs en restnotering som en läkemedelsbrist som uppstår om en 

Marketing Authorisation Holde (MAH) inte kan leverera ett läkemedel till en 

partihandlare/grossist som i sin tur då inte kan leverera läkemedlet vidare vilket 

kan resultera i en situation där läkemedel inte kan tillhandahållas till patienterna. 

Regionen upplever dock att problemet inte alltid endast ligger hos MAH, utan 

även hos partihandlare/grossist. Kommunikationen mellan MAH och 

partihandlare/grossist kan behöva ses över och i vissa fall kan bedömningsmässigt 

det ta 1-2 veckor för partihandlare att leverera ut till apotek från MAH. 

4.3.2. Vad gör distributörerna/grossisterna? 
Distributörerna lämnar ofta knapphändig information om när ett läkemedel ska 

vara tillgängligt för leverans. Oftast finns inget leveransbesked alls, i vissa fall 

finns ett leveransbesked som säger att leverans ska ske från ett visst datum, och 

leverans sker istället tidigare eller senare. Om leverans sker tidigare än angivet 

datum har detta inneburit merarbete. Mycket tid har lagts ner för att hitta 

ersättningspreparat, söka licensalternativ och omfördela befintliga förpackningen 

ute i vården, för att sedan upptäcka att det efterfrågade läkemedlet levereras dagen 

därpå. 

4.3.5. Vad gör läkemedelsverket? 
”I vissa fall, då restnoteringen bedöms som allvarlig och det är nödvändigt att 

informera om tillgängliga behandlingsalternativ, går Läkemedelsverket ut med 

särskild information på sin webbplats”.  

Regionen anser att Läkemedelsverket skulle kunna göra mer i dessa fall för att 

öka chansen att patienter med störst behov får tillgång till läkemedlet. Ett exempel 

är när Betapred injektion var restnoterad. Läkemedelsverket kunde då ha gått ut 

med rekommendationer om licensalternativ. I denna situation kunde vissa 

behandlingar styras om till perorala beredningsformer (vilket gjorde att vissa 

enheter kunde ge sina lager till andra enheter). Snabba råd från Läkemedelsverket 

angående terapibyten för vissa patientgrupper skulle underlätta eftersom 

omfördelning då kan minska behovet av restnoterat läkemedel. Sådan information 

skulle underlätta för läkare, vårdpersonal och apotekspersonal. 

4.7. Internationella initiativ 
Regionen anser att läkemedelsmyndigheterna i Europa, i första hand inom 

Norden, borde samarbeta/kommunicera med varandra angående 

pågående/kommande restnoteringar. Uppstår brist i ett land borde genast kontroll 

göras mot närliggande länder för att undersöka statusen där. Eventuellt kan 

omfördelning ske alternativt licensförskrivning. Läkemedelsverket borde sedan gå 

ut med information till apotek och vård om enda alternativet är licensförskrivning 

inkluderande vilket läkemedel licensen skall sökas för. 
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6.3. Möjliga tekniska lösningar för hantering av 
restnoteringar 
Regionen föredrar XML-format. Inom Regionen har vi Cosmic. Cosmics 

läkemedelsmodul använder SIL (dvs har tillgång till VARA). Alla apotek 

använder sig dock inte av VARA som grundkälla (exempelvis Sjukhusapoteket 

RJL). Alla ordinationssystem för läkemedel i vården är inte kopplade till SIL. 

Bland dem som inte är det kan nämnas Metavision och Cytodose vilka finns i 

många landsting/regioner. 

Information om anmälda restnoteringer i XML-format och i läsbar form för 

patienter. Den information som ska vara riktad mot patienter bör inte innehålla 

typiska slutenvårdsläkemedel (t.ex. Ocplex, Amiodaron etc). Kommer XML-filen 

visa samtliga rester, exempelvis om en tillverkare av Enalapril Actavis 5mg är 

restnoterad, men övriga tillverkare finns tillgängliga, kommer då Enalapril 

Actavis finnas med i XML-filen? Regionen anser att informationen i XML-filen 

ska vara komplett (alltså Enalapril Actavis ska vara med även om generika finns) 

men den läsbara versionen bör ha filtrerats för att inte förvirra. 

6.4.3 Hantering av rapporter och tillgängliggörande av 
information 
Tredje stycket: Det är viktigt för apotek och vård att få korrekt information om 

hur länge en restnotering uppskattas pågå. Se 4.3.2. Regionen anser därför att 

information om förväntad leverans ska uppdateras så snart ny information 

tillkommit. 

Fjärde stycket: Information om restsituationen samt rekommendationer om hur 

vården bör möta den aktuella restnoteringen måste även nå apoteken. 

6.5.2. Konsekvenser för vården och apoteken 
Om information om restnoteringar kommer in i SIL (och görs synliga i 

journalsystemen) kan detta leda till problem när det gäller typiska 

slutenvårdsläkemedel. Som exempel kan ges när Spasmofen injektion var 

restnoterad nyligen påverkades inte regionen av detta då Sjukhusapoteket RJL 

hade ett tillräckligt stort lager för att kunna försörja sina tre sjukhus under hela 

restperioden. Hade information om restnotering gått in i journalsystemet via SIL 

hade förskrivare trott att läkemedlet inte går att få tag på och lagt ner tid och 

resurser på att hitta alternativa behandlingar. Sjukhusapoteken bör därför lokalt 

kunna styra vilken information om restnoteringar som finns i journalsystemen. 

Förskrivare upplever det frustrerande att inte kunna ordinera något de ”har i 

handen” pga att preparatet är avregistrerat (eller av misstag är borta från SIL). 

Regionen tror att detta problem skulle kunna bli större om SIL används för detta 

ändamål. 
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN  

 

 

 

Maria Frisk Mats Bojestig 

Ordförande i Nämnden för  Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Folkhälsa och sjukvård 




















































































































































