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Positivliste 2021 - Region Sjælland

Positivlisten omfatter lægemidler, der på regionens regning kan rekvireres af læger til brug i almen praksis og under vagttjeneste i
Region Sjælland ved akutbehandling (jf. Overenskomsten om almen praksis §35). Listen er gældende fra den 1. januar 2021.
Listen er udarbejdet i et samarbejde mellem PLO-Sjælland, Den regionale Lægemiddelkomité, koordinerende vagtlægechef og
Lægemiddelenheden.
Rekvisitionerne skal tilrettelægges således, at der ikke opbygges større lagre hos de praktiserende læger og i lægevagtskonsultationsstederne. Der bør som udgangspunkt kun rekvireres lægemidler til højst 3 måneders forbrug.
Mængden af lægemidler, der udleveres til patienter, bør kun svare til patientens behov, indtil lægemidlet kan fremskaffes fra et apotek.
Apoteket skal substituere til det billigste synonyme eller parallelimporterede præparater, hvorfor "Ej S" ikke er mulig. I særlige tilfælde kan
praktiske forhold tages i betragtning såsom hensyn til blisterpakning, delekærv og udløb. På foranledning af læge kan apoteket ekspedere
synonyme ikke-substituerbare inhalationssprays indeholdende salbutamol, såfremt det er billigere end det på Positivlisten angivede
salbutamolpræparat.
Vagtlægecheferne kan rekvirere difteri/tetanus revaccination til lægevagtkonsultationerne.
Spørgsmål og ændringsforslag til Positivlisten kan rettes til:
Lægemiddelenheden, Region Sjælland på mail lmenheden@regionsjaelland.dk.
Præparateksempel

Indholdsstof

Kommentarer / forslag til
pakningsstørrelse

Lægemiddelform

Styrke

injektion#

0,6 g (1 mill. IE)
1,2 g (2 mill. IE)
3 g (5 mill. IE)

10 htgl.

400 mg (600.000 IE)
800 mg (1,2 mill. IE)

20 stk.

330 mg (500.000 IE)
660 mg (1 mill. IE )
990 mg (1,5 mill. IE)

20, 30 stk.

MIDLER MOD INFEKTIONER - PENICILLINER
Benzylpenicillin
'Panpharma'
Primcillin
Pancillin

Benzylpenicillin

Phenoxymethylpenicillin
Phenoxymethylpenicillin

tablet
tablet

10 htgl.
10 htgl.

20, 30 stk.

24,100 stk.
20, 24 stk.

MIDLER MOD INFEKTIONER - MAKROLIDER
Clarithromycin

Clarithromycin

tablet

500 mg

14, 21 stk.

Klacid

Clarithromycin

granulat til oral
suspension

25 mg/ml

50 ml

Surlid

Roxithromycin¤

tablet

150 mg

20 stk.

MIDLER MOD INFEKTIONER - PENICILLINER MED UDVIDET SPEKTRUM
Imadrax

Amoxicillin

tablet

750 mg

20 stk.
Til KOL-eksacerbationer
(bakterielt betinget)

Imadrax 'Novum'

Amoxicillin

dispergibel tablet

500 mg

20 stk.
Kan deles for at lette indtagelsen

Dicloxacillin "Alternova"

Dicloxacillin

kapsel

250 mg
500 mg

30 stk.
30 stk.

MIDLER MOD URINVEJSINFEKTIONER
Selexid

Pivmecillinam

tablet

200 mg

20, 30 stk.

Nitrofurantoin 'DAK'

Nitrofurantoin

tablet

50 mg

30, 100 stk.

Trimopan®

Trimethoprim

tablet

100 mg

30, 100 stk.

Lucosil

Sulfamethizol

tablet

500 mg

24, 48 stk.

# Intramuskulær (i.m.) indgift bør kun anvendes, hvis benzylpenicillin ikke kan gives intravenøst (i.v.), idet stoffet er stærkt lokalirriterende. Der bør anvendes opløsning
tilsat lokalanalgetikum (lidokain) ved opblanding til i.m. indgift. Denne lidokainchlorid-opløsning må kun anvendes i.m. og ikke gives i.v., jf. instruktion på
www.pro.medicin.dk.
¤ Roxithromycin bør kun anvendes til børn og voksne med en legemsvægt over 40 kg, såfremt clarithromycin ikke er egnet pga. risiko for interaktion mellem clarithromycin
og andet lægemiddel, samt til patienter hvor de kardielle bivirkninger, der er forbundet med clarithromycin, udgør en risikofaktor for patienten.
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Præparateksempel

Indholdsstof

Kommentarer / forslag til
pakningsstørrelse

Lægemiddelform

Styrke

Ceftriaxon

injektion‡

1g

10 stk. á 1 g i 10 ml hætteglas*
Dosis er 2 g (2 hætteglas) til voksne

Aciclovir

tablet

400 mg

60, 70 stk

injektion
tablet

20 mg/ml
10 mg

10 amp. à 1 ml

MIDLER MOD INFEKTIONER - CEFALOSPORIN
Ceftriaxon

ANTIVIRALE MIDLER
Aciclovir

SMERTESTILLENDE MIDLER - OPIOIDER
Morfin 'DAK'

Morphin

30 stk.

Morfin

Morphin

suppositorie

20 mg

10 stk. (magistrelt)

Tradolan

Tramadol

tablet

50 mg

20 stk. Morfin er 1. valg, når behandling
med opioid er nødvendig

tablet

500 mg

100 stk.

suppositorier

125 mg
250 mg

10 stk.

SMERTESTILLENDE MIDLER - ANDRE
Panodil

Paracetamol

10 stk.

Ibumax

Ibuprofen

tablet

400 mg

30, 50 stk.

Diclodan

Diclofenac

suppositorier

50 mg
100 mg

10, 50 stk.

Toradol

Ketorolac

injektion

30 mg/ml

5 amp. á 1 ml

Sumatriptan

Sumatriptan

tablet

50 mg

6, 12 stk.

Biperiden

injektion

5 mg/ml

5 amp. á 1 ml

Primperan

Metoclopramid

injektion

5 mg/ml

12 amp. à 2 ml
Max 10 mg x 3 dagligt i max 5 dage pga.
risiko for neurologiske bivirkninger

Metoclopramid

Metoclopramid

tablet

10 mg

20, 30 stk.
Max 10 mg x 3 dagligt i max 5 dage pga.
risiko for neurologiske bivirkninger

Pantoprazol

enterotablet

40 mg

28 stk.

Solu-Medrol (laktosefri)

Methylprednisolon-succinat

injektion

40 mg

tørstof + solvens

Adrenalin 'DAK'

Adrenalin

injektion

1 mg/ml

5 amp. à 1 ml
Holdbar 6 mdr. uden for køl (max 25 o C)

Clemastin "Paranova" #

Clemastin

injektion

1 mg/ml

5 amp. à 2 ml

Cetirizin

Cetirizin

tablet

10 mg

20, 30 stk.

Furosemid

injektion

10 mg/ml

10 amp. à 2 ml el. 4 ml

tablet

40 mg

100 stk. - kan deles
100 stk.
2 tabletter tygges v. AMI-mistanke

5, 10, 50 stk.

ANTIPARKINSON MIDLER
Akineton

ANTIEMETIKA

MAVESÅRSMIDLER
Pantoprazol

ANTIALLERGIKA

HJERTEMEDICIN
Furosemid
Hjertemagnyl

Acetylsalicylsyre

tablet

150 mg

Nitrolingual

Glycerylnitrat

sublingual spray

0,4 mg/dosis

200 doser

‡ Intramuskulær (i.m.) indgift bør kun anvendes, hvis ceftriaxon ikke kan gives intravenøst (i.v.), idet stoffet er stærkt lokalirriterende. Der bør anvendes opløsning tilsat
lokalanalgetikum (lidokain) ved opblanding til i.m. indgift. Denne lidokainchlorid-opløsning må kun anvendes i.m. og ikke gives i.v., jf. instruktion på www.pro.medicin.dk.
* Ved første rekvirerende læge faktureres regionen for hele pakningen samt for delpakningsgebyr. Der udleveres 2 portioner (2 x 1 g) i hætteglas med en volumen på min.
10 ml. Ved rekvirering fra de efterfølgende læger faktureres regionen alene for delpakningsgebyr og lægerne får hver udleveret 2 portioner.
# Restordre. Læger kan rekvirere tilladelsespræparatet Tavegyl ”Gebro”, injektion 1 mg/ml som alternativ indtil til det markedsførte clemastin produkt er tilbage på markedet
igen. Dette gøres ved at søge om udleveringstilldelse hos Lægemiddelstyrelsen.
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Indholdsstof

Lægemiddelform

Styrke

Kommentarer / forslag til
pakningsstørrelse

Prednisolon "Actavis"

Prednisolon

tablet

25 mg

10, 100 stk. - kan deles

Ventoline

Salbutamol

inhalationsspray
injektion

0,1 mg/dosis
0,5 mg/ml

200 doser
5 amp. à 1 ml
Opbevares i original emballage

oral opløsning

0,4 mg/ml

150 ml

Præparateksempel

ASTMA-/KOL MIDLER

PSYKOFARMAKA
Oxazepam "Alternova"

Oxazepam

tablet

15 mg

25, 30 stk.

Zyprexa

Olanzapin

pulver til inj. væske

10 mg

1 stk.

Risperdal

Risperidon

tablet

0,5 mg

20 stk. Kun til kortvarig behandling af
aggressive, fysisk voldelige, psykotiske
eller særlig forpinte patienter med demens

Stesolid Emulsion

Diazepam

injektion

5 mg/ml

10 amp. à 2 ml

Stesolid Rektal Prefill

Diazepam

rektalsprøjte

5 mg/ml

5 sprøjter à 2 ml

Stesolid

Diazepam

rektaltube

10 mg/dosis

5 tuber á 2,5 ml

Midazolam

Midazolam

injektion

1 mg/ml

10 amp. á 5 ml
Kun til behandling af terminale patienter

Fucithalmic

Fusidin

øjendråber

1%

5g
En beholder pr. patient

Voltaren 'Ophta'

Diclofenac

øjendråber

1 mg/ml

10 éndosisbeholder à 0,3 ml
Anvendes straks efter anbrud

Oxybuprocain 'Minims'

Oxybuprocain

øjendråber

0,4%

20 éndosisbeholder á 0,5 ml. Opbevares
lysbeskyttet (10 ml fremstilles magistrelt).
Kræver udleveringstilladelse **

Atropin 'DAK'

Atropin

injektion

1 mg/ml

10 amp. à 1 ml

GlucaGen Hypokit

Glucagon

injektion

1 mg

1 htgl.+ sprøjte m. vand. Holdbar 18 mdr.
uden for køl (max 25 o )

Xylocain

Lidocain

injektion

10 mg/ml

5 amp. à 10 ml

10 mg/ml og 5 µg/ml

5 amp. à 20 ml

ØJENMIDLER

DIVERSE

Xylocain-Adrenalin®

Lidocain og adrenalin

injektion

Natriumklorid

Natriumchlorid

solvens til parenteral 9 mg/ml
anvendelse

20 amp. á 10 ml

Sterilt vand

Vand

solvens til parenteral
anvendelse

20 amp. á 10 ml

Microlax

Natriumcitrat og
natriumlaurylsulfoacetat

Rektalvæske

9 mg/ml + 90 mg/ml

4 tuber á 5 ml

Konakion 'Novum'

Phytomenadion

injektion

10 mg/ml

5 amp. à 1 ml.
Opbevares i original emballage (max 25 °)

** Rekvireres af lægevagtchef til brug i vagtlæge sammenhæng. Den enkelte praksisklinik kan søge om udleveringstilladelse via Lægemiddelstyrelsen.
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