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Att p-piller kan orsaka 
propp i benet är välkänt, 

och det är vanligast under det 
första året. Det fi nns ett here-
ditärt inslag, och risken ökar 
betydligt om kvinnan röker. 
Risken är dosberoende och 
tycks variera mellan olika typer 
av gulkroppshormon, men det 
är bara för kombinationspill-
ren sambandet är konstaterat. 
Rent gestagen ger ingen ökad 
trombosrisk. 

nYa sTUdier PÅVisar risKer
Två nya studier inom områ-
det har presenterats och visar 
samstämmigt att risken är 
högre med tredje generationens 
gulkroppshormon. Det klassiska 
gestagenet levonorgestrel ökade 
risken för ventrombos 3,6 gång-
er, jämfört med kvinnor som 
inte tog p-piller, för drospirenon 
6,3 gånger, och desogestrel 
7,3 gånger. I genomsnitt ökade 
risken 5 gånger (1).

Det har funnits fallbeskriv-
ningar som beskrivit detta, men 
tidigare (företagssponsrade) 
studier har inte visat på någon 
ökad risk. En dansk registerstu-
die påvisar också en ökad risk

Subventionerar vi riskabla p-piller?
Blodförtunnande medicin och p-piller orsakar allvarliga biverkningar hos 
betydligt fl er än vad som varit känt. En ny studie visar att hela 85 procent av 
misstänkta hjärnblödningar och blodproppar aldrig rapporteras av läkarna.

Så skrev Läkemedelsverkets regionala enhet i Umeå efter en granskning 
av verksamheten i Norrbotten under slutet av 90-talet. Förhoppningsvis har 
detta blivit bättre, men för underbenstrombos och lungemboli fi nns sannolikt 
också ett mörkertal på grund av diagnostiska svårigheter. Sjukvården missar 
helt enkelt att ställa diagnosen.

– i detta fall en något mer än för-
dubblad risk (2). I absoluta tal
var risken 3,01 per 10 000 kvin-
noår utan p-piller och 6,29 per 
10 000 kvinnoår med dessa piller. 

LÄKeMedeLsVerKeTs 
reKoMMendaTion
Med anledning av dessa nya stu-
dier har Läkemedelsverket åter 
betonat den gällande rekommen-
dationen från 2005 att kombine-
rade p-piller med levonorgestrel 
bör vara förstahandsval (3). 

TLV, som avgör om läkemedel 
(inkl p-piller) är kostnadsef-
fektiva, granskar just nu p-piller 
och beräknas vara klara 2010 
med detta. Hittills har man 
avslagit ett par ansökningar, 
med motivering att priset varit 
alltför högt. Man har inte ansett 
behandlingen vara kostnadsef-
fektiv. Flera tillverkare har 
därför låtit bli att ansöka om att 
få sitt p-piller att ingå i hög-
kostnadsskyddet, och säljer sina 
p-pillren utanför rabattsystemet. 
Detta gäller t ex Bayer som säljer 
sitt preparat Yasmin på detta sätt.

Preparat som inte ingår i hög-
kostnadsskyddet ska betalas av 
patienten själv, men när det gäl-

gångsrik. Många tonåringar lik-
ställer Yasmin med p-piller och 
har bibringats uppfattningen att 
”man får fi nnar av p-piller”, en 
nog så schablonartad upplevelse 
av biverkningsproblematiken.

Om nackdelarna sedan inte 
lyfts fram, i kombination med 
att pillren är gratis, kan för-
skrivningen rusa iväg. Mönst-
ret i Norrbotten tyder på att 
förskrivningen av p-piller inte 
alltid sker på ett evidensbaserat 
och kostnadseffektivt sätt. Här 
fi nns utrymme för förbättring.

Robert Svartholm
Informationsläkare
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ler p-piller har Norrbottens läns 
landsting beslutat subventionera 
alla. Möjligen är det detta som 
medför att förskrivningen av de 
nya dyra är dubbelt så hög här 
i länet som i resten av landet. 
Yasmin är cirka 150% dyrare 
än rekommenderade preparat 
(Neovletta), vilket innebär en 
överkostnad för länet på cirka 1 
miljon kronor årligen.

Yasmin och de övriga tredje 
generationens piller innebär alltså 
en viss säkerhetsrisk, de är mer 
än 100% dyrare än alternativen
och rekommenderas som andra-
handspreparat. Trots detta är för-
skrivningen i Norrbotten dubbelt 
så hög som i resten av landet, 
och skillnaden mellan vårdcen-
tralerna i länet är än större. 

FÖrBÄTTrinGsUTrYMMe 
Finnes
Hur har det blivit så här? 
Självklart handlar det ytterst om 
framgångsrik marknadsföring. 
En trevlig och frikostig försälja-
re, som lyfter fram fördelar och 
förringar nackdelar på lunchmö-
ten kan vara en förklaring. 

Marknadsföringen mot konsu-
menter har också varit fram-



Patienter med Apodos har 
många läkemedel, är ofta 

multisjuka och har inte sällan 
nedsatt autonomi. Det är viktigt 
att läkare och annan sjukvårds-
personal behandlar dem utifrån 
en aktuell läkemedelslista. 

När du läser detta är det 
elektroniska dosreceptet, E-dos, 
delintegrerat i VAS. Integre-
ringen sker i två steg. Det första 
steget tas nu i december och 
det andra steget tas i februari 
2010. LM uppdateras med 
E-dos-ordinationer endast när 
den som använder LM upplagts 
som behörig av dospoteket. Om 
du inte är behörig – kontakta 
då din VAS-administratör eller 
dosapoteket.

Så här integreras E-dos i LM

1. När LM öppnas kontrolleras 
automatiskt om patienten har 
E-dos.

2. Om patienten har E-dos 
hämtas aktuella dosordinationer 
in i LM.

Dosordinationerna synkronise-
ras inte med ordinationer som 
redan finns i LM på grund av 
olika varuregister i systemen. 
Det medför att dubletter kan 
uppstå om samma ordination 
gjorts enbart i LM. För att und-
vika dubletter i LM och därmed 
oöverskådliga LM-listor ska du 
därför i möjligaste mån alltid 
ordinera i E-dos.

ordinera i e-dos
Undvik om möjligt att ordinera 
i LM, eftersom dessa läkemedel 
inte läggs in i dosrullarna utan 
levereras i hela förpackningar. 
Det skapas dessutom dubbletter 
i LM när apoteket i efterhand 
lägger in dessa som dosrecept i 
sitt system. 

E-dos integrerat i LM – första steget
För de 4 500 norrbottningar som använder dispenseringssystemet
Apodos blir tillvaron säkrare från och med december 2009. Nu integreras
det elektroniska Apodos-receptet, E-dos, i VAS läkemedel (LM). Här kan
du läsa hur du kommer igång i E-dos. Mer information finner du på 
läkemedelskommitténs hemsida. 

För att komma till E-dos
från LM

• I LM välj ramkommando
”Ord_med_rec” (Detta gäller 
även om du skall ändra dos eller 
sätta ut ett dosrecept).

• Svara ”Ja” på frågan som följer, 
för att komma in i E-dos.

• Logga in med ditt person-
nummer och lösenord
(OBS, detta moment behövs 
endast för att kunna ordinera
och försvinner i steg 2, 
februari 2010)

• Ange patientens 
personnummer (OBS, detta 
moment försvinner i steg 2 – 
februari 2010)

Sätta ut läkemedel, i E-dos:

• Sök upp läkemedlet

• Använd nedåtpilen till höger 
under läkemedlet

• Markera ”Sätt ut”

• Bejaka eller ändra datum

Insättning av läkemedel, i E-dos

• Använd knappen ”Insättning”

• Välj läkemedel genom att 
skriva början på namnet (minst 3 
bokstäver.)

• Från listan, som även innehåller 
generika till det valda, väljer du 
i första hand de läkemedel som 
kan doseras i dosrullarna. De 
står överst på listan. När denna 
möjlighet saknas så måste du 
välja lämplig förpackning.

• Välj om möjligt nästa periods 
början som startdatum och 
skicka med läkemedel från 
avdelningen så det att det räcker 
till dess.

Skicka recept

• När receptet är klart klickar 
du på kommandot ”Skicka”. 
Varning! Kommandot ”Skicka” 
låser för nya ordinationer på 
denna patient tills vidare. 
Ordinationsmöjligheterna låses 
upp i samband med att ansvarig 
farmacevt har behandlat receptet 
färdigt. Om du inte klickar på 
”skicka” skickas ordinationen 
ändå med automatik efter en 
timme.

• Backa därefter ur E-dos

• När farmacevt på dosapoteket 
behandlat receptet hämtas det 
vid kommande inloggningar 
tillbaka till LM.

Stöd för att hantera E-dos

• Om du behöver snabbt stöd 
att hantera E-dos kan du trycka 
på frågetecknet till höger i 
E-dosbilden. Det finns även 
en fullständig handbok nere till 
vänster i E-dosbilden.

Denna bild visar vyn i E-dos där du ska ordinera patientens läkemedel. 
Frågetecknet till höger ger dig snabb hjälp.

Bilden visar vyn i VAS/LM. Härifrån kommer du in i E-dos genom att 
klicka på ”Ord_med_rec”.
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Anmäl dig till Norrländska 
Läkemedelsdagarna

Nu kan du anmäla dig till de 
Norrländska Läkemedelsdagarna 
2010. Det är ett utmärkt tillfälle till 
fortbildning för alla läkare. 

Den 26-27 januari är det dags 
för en kunskapsspäckad konferens 
i Umeå där de fyra norrländska 
läkemedelskommittéerna ännu 
en gång samlat ihop ett axplock 
av högintressanta föreläsningar. 
På kvällen är det som vanligt 
galamiddag med underhållning
på Umeå Folkets Hus.

Några ämnen som vi kommer
att belysa under läkemedels-
dagarna är; säsongsdepressioner 
och ljusbehandling, sömnstör-
ningar och melatonin, antibiotika, 
läkemedel i livets slutskede, 
opioider, idrottsmedicin och 
alternativ till piller.

Hela programmet hittar du
på Läkemedelskommitténs 
hemsida samt under ”läkemedels-
relaterade utbildningar” på stora 
utbildningssidan.

Fler uppföljnings-
parametrar för 
läkemedel i Norrbotten 

Norrbottens Läkemedelskom-
mitté har sedan våren 2008 ett 
antal uppföljningsparametrar 
för kostnadseffektiva läke-
medelsval. Jämförelser på 
landstings-, divisions- och för 
vissa parametrar på kliniknivå 
uppdateras kvartalsvis.  

Följande parametrar har 
tillkommit: Syrahämmare, 
pregabalin, lamotrigin, insuliner, 
triptaner, antihistaminer, Triobe 
samt bisfosfonater.

För att kunna se just din 
enhets läkemedelsförskrivning 
och kunna jämföra den med
andra behöver du ha statistik-
programmet Business Objects 
med titta-behörighet installerat 
på din dator. Om du saknar 
programmet, tag kontakt med 
Teknikakuten.

Se läkemedelskommitténs 
hemsida :

Övrigt/Uppföljningsportalen/
Kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning

KoM iHÅG!

Programmet hade ut-
formats av Rose-Marie 

Strandberg, enhetschef avdel-
ning 56 och  undertecknad; 
Ingrid Brännström, Apoteket 
Farmaci, båda på Sunderby 
sjukhus. Arrangemanget var 
ett resultat av tidigare utbild-
ningsdagar som vi arrangerade i 
Stockholm och där efterföljande 
utvärdering och enkät till med-
lemmarna i riksföreningen visat 
på stora behov av att anordna 
utbildningar på tema barn och 
läkemedel. Landstingsdirek-
tör Elisabeth Holmgren samt 
representanter från arrangörerna 
invigningstalade.

oFF LaBeL
Först redovisade Elin Kim-
land från Läkemedelsverket 
en intressant rapport från den 
nationella kartläggningen av 
läkemedel till barn som gjordes 
under två dagar i maj och två 
dagar i oktober 2008. Studien 
gjordes i hela Europa för att 
bland annat se hur stor ”off-
label” användningen av läke-
medel är, dvs hur läkemedlet 
används utanför dess av myn-
digheter godkända indikation, 
dos eller åldersgräns. Läs om 
resultatet i kommande nummer 
av Läkemedelverkets tidning.

ÖnsKar Barn-Fass
Vid efterföljande diskussion 
framkom ett tydligt önskemål 
om en svensk Barn-FASS 
liknande ”BNF for children” 
(British National Formulary) i 
England. Ett stort arbete pågår 
redan vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus där två apote-
kare i samarbete med kliniker 
samlar information i en lokal 
databas. Vi var överens om att 
på olika sätt hjälpa till att hitta 
vägar för att stötta detta viktiga 

Barnsjukvården och läkemedels-
hanteringen – hur förbättrar vi?
19-20 november anordnades nationella utbildningsdagar för barnsjuk-
sköterskor på Sunderby sjukhus. Dagarna var ett samarrangemang mellan 
Riksföreningen för barnsjuksköterskor (RfB), Apoteket Farmaci, Norrbottens 
läns landsting och Scandinavian Paediatric Pharmacist Group (SPPG) och 
lockade över 90 deltagare från hela landet. 

arbete. Elin redogjorde också 
för biverknings-rapportering 
till barn, hur data samlas in och 
vilka som får rapportera.

PaTienTsÄKerHeT oCH 
LÄKeMedeL
Efter lunch var det ett pass om 
”Patientsäkerhet i ett barnper-
spektiv” där AnnSofi e Fyhr, 
Apoteket Farmaci/sjukhusapote-
ket i Lund och Britta Svensson, 
sakkunnig i patientsäkerhet i 
NLL, utifrån lite olika perspek-
tiv diskuterade hur vi ska kunna 
bli bättre på detta. Nyckelorden 
var människans begränsningar, 
riskläkemedel och tiopotens fel, 
avvikelsehantering, risk- och 
händelseanalys samt ständiga 
förbättringar. 

Anders Bergström, ordförande 
i NLLs läkemedelskommitté, 
gav en inblick i hur läkemedels-
kommittén arbetar, om den kart-
läggning som gjorts över vilka 
kommittéer som har särskilda 
rekommendationslistor för barn 
och hur kommittéerna kan stödja 
barn och läkemedelsområdet.

Christoffer Cloth, Apoteket 
Farmaci vid Sunderby sjukhus, 
diskuterade kring ATC-ordning 
i läkemedelsrummet, mindre 
risk för förväxling, något som 
gav upphov till diskussion 
bland deltagarna. Slutligen gav 
Ingrid Brännström information 
från Strama om bland annat 
informationsmaterial rörande 
barn och infektioner som finns 
på Stramas hemsidan och att 
en nationell målsättning är att 
minska antibiotikaanvändningen 
till barn i storstadsregionerna 
med 50% inom en 5-årsperiod.

iT-sYsTeMen – UTBiLdninG 
eTT MÅsTe
Fredagens program gav inblick 
i hur några olika datasystem för 

läkemedelsordinationer fungerar 
med fördelar och brister. De 
system som presenterades var 
Cosmic (Annelie Elias, barn-
kliniken vid Linköpings uni-
versitetssjukhus), Prof Doc 
(Åsa Andersson, Astrid Lind-
grens barnsjukhus) samt VAS 
(Anette Larsson och Astrid 
Ahnlund, NLL).

Alla systemen hade sina 
fördelar men också brister som 
personalen på olika sätt försökte 
minimera. Gemensamt konsta-
terades att utbildning i hur man 
använder dem är ett måste.

MaLLar oCH KÖrKorT
Slutligen var det paneldiskus-
sion där olika frågor togs upp, 
bland annat om mallar för 
uträkningar av läkemedels-
blandningar är bra eller om det 
innebär en risk att sjuksköter-
skan tappar denna kompetens, 
att använda ”körkort” för att 
säkerställa utbildning inom vik-
tiga områden som läkemedels-
räkning, läkemedelshantering, 
syrgasmätning mm. 

Allra sist påminde Evalotte 
Mörelius, ordförande i RfB, oss 
om att det trots allt blir rätt de 
allra flesta gångerna när barn 
ska få sina mediciner och att vi 
behöver kompetenssamverkan 
för att nå framgång.

Under fikapauser och lunch-
erna besöktes utställarnas mont-
rar och olika frågor diskutera-
des, bland annat hur Apoteket 
Farmaci och APL (Apotekets 
Produktion och Laboratorier) 
kan hjälpa till med färdiga be-
redningar och förfyllda sprutor 
med antibiotika.

Ingrid Brännström
Apotekare och ledamot i Norrbottens 
Läkemedelskommitté
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Här fi nner du Läkemedels-
kommitténs hemsida i den nya 
designen av landstingets webb.

insidan: 
Peka på rubriken Läke medel 
i den blå färgade menyn.

UTsidan (nll.se): 
Gå via A-Ö. 
Klicka på L så hittar du 
Läkemedels kommittén.

Apotekets svar på
Robert Svartholms artikel 
”Varning för Apodos”
Att problemen i läkemedelsanvändningen är omfattande är väl känt. I en 
artikel under rubriken ”Varning för ApoDos” beskriver informationsläkare 
Robert Svartholm vad som kan hända när kommunikationen inte fungerar. 
Svartholm skriver i sin artikel att Apodos är en förskrivningsmetod som 
kräver ordentlig information och uppföljning. Detta är ett viktigt påpekande 
som gäller oavsett vilken förskrivningsmetod man väljer. 

Apodos® är ett verktyg 
för bättre läkemedelsan-

vändning och ökad patientsäker-
het. Används Apodos på rätt sätt 
underlättas vardagen för både 
förskrivare, vårdpersonal och 
vårdtagare. 

Vårdtagaren får rätt medicin, 
i rätt dos, rätt kombination och 
vid rätt tillfälle. Som förskrivare 
får man, tack vare dosreceptet, 
en överblick över vårdtagarens 
hela läkemedelsbild. 

Tyvärr kan inte alla läkemedel 
som förskrivs till en vårdtagare 
dispenseras; t ex korta kurer, 
fl ytande läkemedel, salvor eller 
läkemedel som skall tas vid be-
hov. Detta gör att det är viktigt 
att förskrivaren förvissar sig om 
att vårdtagaren eller dess ombud 
har fått och är införstådd med 
given förskrivning.

KriTerier oCH riKTLinJer
En annan aspekt som gör det 
ännu viktigare att kommunika-
tionen säkerställs är att Apodos 
endast förskrivs till de vårdta-
gare som uppfyller landsting-
ens kriterier för att få tjänsten 
Apodos. 

I riktlinjerna ”Anvisningar 
för Apodos i norra regionen” 
framgår att det skall fi nnas ett 
medicinskt behov för att Apo-
dos skall sättas in men också 
att patientsäkerheten ökar vid 
införandet. 

Apotekets ansvar är att se till 
att patient/kontaktperson fått/får 
nödvändig information för att 
kunna ta läkemedlen på rätt sätt. 
Detta kan ses som ett komple-
ment eller förtydligande till den 
information patienten fått från 
förskrivaren. 

Tittar man på processen 
från det att diagnos ställs tills 
dess att vårdtagaren tar sina 
läkemedel är skillnaden att 
Apodos-patienten får hjälp vid 
delningsmomentet medan vård-

tagaren, som får vanliga recept 
utskrivna, själv är ansvarig för 
att delningen blir rätt.

Fördelarna med Apodos® kan 
sammanfattas med:

Patientsäkerhet

– samlad läkemedelslista                                                                         
– tydlig märkning 

Kostnadseffektivt

– lägre läkemedelskostnad                                                                         
– minskad kassation

– minskad skötersketid

 Miljöskäl

– minskad kassation

 

Apodos bör ses som ett 
hjälpmedel för att få en samlad 
läkemedelslista. Det är viktigt 
att detta hjälpmedel används på 
rätt sätt. Som med alla hjälpme-
del fi nns det förbättringsmöj-
ligheter.

Svartholm gör ett viktigt 
påpekande genom att poängtera 
behovet av bra kommunikation. 
Vi som arbetar med Apodos-
systemet värdesätter att tillsam-
mans med sjukvården förbättra 
hjälpmedlet.

Anna Lundberg
Affärsansvarig DOS, Apoteket AB

Lämplig 
och
olämplig 
patient för 
Apodos
Anna Lundberg hänvisar till 
regionöverenskommelsen där 
det framgår vilka patienter 
som är lämpliga för Apodos.
I överenskommelsen framgår 
att det alltid är ordinerande 
läkare som avgör om patienten 
är lämplig för Apodos.

Lämpliga patienter ska 
ha minst tre läkemedel samt 
svårigheter att sköta sin egen 
läkemedelsbehandling. 

Utöver detta bör patienten 
huvudsakligen få sina läkemedel 
förpackat i dospåsar och inte 
i originalförpackningar då 
problem lätt uppstår i distri-
butionsrutinerna med parallella 
distributionssystem. Av den 
anledningen är heller inte 
patienter med instabil läke-
medelsbehandling lämpliga 
att använda Apodos. 

Regionöverenskommelsen 
fi nns att läsa i sin helhet på 
Läkemedelskommitténs hem-
sida under ”Förskrivning” i 
vänsterspalt och klicka sedan 
på ”Apodos”

Anders Bergström


