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I dagarna två uppträdde en samling ex-
perter inför besökarna, som hade rikliga 
tillfällen – inte minst vid middagsbordet 
– att fråga och diskutera programpunk-
terna. Själv missade jag första dagen, och 
den sista föreläsaren från England missade 
hela programmet p.g.a sjukdom. I år gjorde 
detta mindre, eftersom programmet avslu-
tades med ett ”abstract”, och genom att de 
olika föreläsningarna kommer att finnas 
tillgängliga på nätet. Kanske var det onö-
digt att resa ner?

Kärlekens glädje och risker
Första dagens program inleddes med rubri-
ken ”Kärlekens risker”. Ska man inte foku-
sera på glädjen? Den delen tillfredsställdes 
om man var på plats och deltog i de infor-
mella diskussionerna – och i middagen där 
operakärleken flödade mellan rätterna. 

Formellt konstaterades att klamydian 
ökar trots alla satsningar på ungdomsmot-
tagningar. Förvånande att dessa satsningar 
inte gett mer! Mer kondomer var budska-
pet – det är de duktiga på i Finland. Utan 
kondomer sprids HPV, och en föreläsning 
handlade om problematiken runt vaccinet. 

Alla diskussioner och beslut till trots är 
kunskapsluckorna fortsatt stora runt dess 
effekt. ”Det kommer att bli dyrt och ta tid 
att täta dessa luckor”. Kanske inte så för-
vånande uppmärksammades att statistiken 
runt aborter och p-piller visade stora regio-
nala skillnader. Är det kanske inte vårdpro-
gram och tillgänglighet utan attityder och 
livsstilar som lokalt styr vårt kärleksliv?

Rapport från 
läkemedelsdagarna
Den femte upplagan av Norrländska Läkemedelsdagarna har just genomförts 
och jag sitter bekvämt tillbakalutad i en skön fåtölj med internet, radio och TV 
lätt tillgängligt, omsvärmad av värdinnor med kaffe, fikabröd och tidningar. 
Kustbussen inbjuder verkligen till resor och funderingar. Tillfället är alltså 
utomordentligt för att fundera på om resan till Umeå var värt besväret.

För och nackdelar med medicinering
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson 
Bågenholm deltog i ”Doktorn – läkeme-
delshjälte eller läkemedelsbov”. Diskus-
sionerna visade att läkarna trots allt är bra 
på att hantera denna komplicerade fråga, 
men; ”Varför bygger man upp datasystem 
och farmakologorganisationer för att gran-
ska om vi gjort fel, när systemen i stället 
borde hjälpa oss att INTE göra fel?”

Avsnittet om smärta och psykiatri går 
måhända inte att sammanfatta. Kompli-
cerade processer, där utfallen är svåra att 
mäta och placeboeffekterna stora, är inte 
lämpade för förhastade tumregler. De 
gam la hederliga tricykliska är bra, de nya 
är kanske lika bra (!) Smärtläkarna ville 
använda Tramadol, så nästa år får vi väl 
foku sera på opiatmissbruk? Vem vet?

Det är farligt att leva
Dag 2 handlade om riskbehandling – 
blodtryck, lipider och diabetes. Om 90% 
av befolkningen får hypertoni och 100% 
får lipidrubbningar (”om vi envisas med 
svensk husmanskost” som Staffan Linde-
berg formulerade det), så är nog inte medi-
ciner svaret. 

Särskilt när det gällde primärprevention 
blev frågan om det etiska dilemmat att under 
långa tider behandla en ”frisk” population 
för att vinna enstaka procent i hjärtkärlsjuk-
lighet satt i fokus. Kunde man inte ha fått ett 
kategoriskt besked att hålla sig till, när man 
nu rest och betalat avgift? Nej – självklart 
inte. Vem har sagt att det ska vara lätt? 

Den enda vägen som lyftes var kunnig 
och känslig dialog mellan patient och lä-
kare för att skräddarsy lämpliga åtgärder. 
Vid sidan av Heartscore och min favorit 
Riskscore, propagerade Mats Persson för 
Evibase som behandlingskalkylator (finns 
på kommitténs hemsida). 

På diabetesfronten var ”intet nytt”. Ska 
vi verkligen utsätta våra patienter för ex-
periment med de nya (Byetta och Januvia), 
när de har allvarliga potentiella biverkning-
ar, som kommer att visa sig när tillräckligt 
många fått dem? ”Ska vi inte lära oss av 
de avskräckande erfarenheterna av Vi-
oxx och Rosiglitazon”, frågade våra före-
dragshållare från Karolinska sjukhuset? 
Det finns ju bra klassiker som metformin, 
SU och humaninsulin. Här fick vi äntligen 
ett kategoriskt besked: Vi ska inte fokusera 
på ”HbA1C-racet” som kvalitetsmått. Det 
är vägen som är mödan värd – inte målet 
till varje pris.

Åter i fåtöljen, med kaffet urdrucket och 
Drottning Elisabeth på videon just avslu-
tad, kan man konstatera att dagarna var 
väl använd tid. Arbetet med att hemma 
tillsammans med patienten hitta lämpliga 
behandlingar underlättades även om bara 
ett kategoriskt besked gavs. 

Nästa upplaga av Norrländska Läke-
medelsdagarna arrangeras 26-27 januari 
2010. Boka biljett på bussen redan nu!

Robert Svartholm
Informationsläkare



Begreppet BPSD har en mycket osäker definition, vilket gör att det 
inte finns någon entydig farmakologisk behandling. Det intryck jag 
fick är att Läkemedelsverkets rekommendationer handlar om hur 
man behandlar symtom som gör att vården av den demente blir svår, 
ibland nästan omöjlig samt symtom som gör att den demente mår 
dåligt (hallucinationer, vanföreställningar, depressivitet) och att det 
av den anledningen kan finnas skäl att behandla med läkemedel. 

Det trycktes på hur viktigt det är att känna till patientens bak-

Om Läkemedelsverkets behandlings  - 
rekommendationer vid demenssjukdomar

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTAR
Peter Skeppar förmedlar i denna artikel sina intryck från Läkemedelverkets uppföljnings
möte i oktober, där man redovisade resultatet från workshopen om farmakologisk  
behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD).

Demenssjukdomar kännetecknas av långsamt tilltagande försäm-
ring av typiska mentala funktioner, såsom minne, orienteringsför-
måga, den generella förmågan att ta in och mentalt bearbeta, sär-
skilt nya och ovanliga, sinnesintryck, planeringsförmåga o s v, kort 
sagt av basala kognitiva funktioner. 

Dessa sjukdomar har gemensamt att de uppstår p g a sjukligt 
ökad progredierande atrofi och död av nervceller i hjärnan, vidare 
att de typiskt debuterar sent i livet, att de inom loppet av flera år 
för den drabbade medför tilltagande oförmåga att klara basala var-
dagssysslor och att den drabbade, oavsett om specifik, allmän be-
handling eller ej någon behandling alls ges, dör i förtid. 

BPSD
Vid alla typer av demenssjukdom (Alzheimers sjukdom, fronto-
temporal demens, Lewy Body demens, vaskulära former osv) före-
kommer mycket ofta ”beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demenssjukdom” - BPSD. Uppemot 90% av demenssjuka patien-
ter uppvisar BPSD vid någon period av demensförloppet. I tvär-
snittstudier har mer än hälften av sjukhemsvårdade demenssjuka 
BPSD. De mest framträdande BPSD-symptomen varierar typiskt 
något mellan olika demensformer och dessutom beroende på när i 
förloppet av demenssjukdomen de uppträder.

Fyra olika symptomkluster kan urskiljas vid BPSD, nämligen 
1) affektiva symptom, 2) psykossymptom, 3) hyperaktivitet och 
4) apati. Som affektiva symptom räknas ”depression, mani/hypo-
mani, ångest/oro och irritabilitet”, psykossymptom är ”hallucina-
tioner, vanföreställningar och felaktig identifiering”, hyperaktivitet 
är ”psykomotorisk agitation (både verbal och fysisk) som kan vara 
aggressiv eller nonaggressiv och kan även manifesteras som t ex 
vandrings- eller ropbeteende och som sömnstörning” och apatin 

yttrar sig som ”initiativlöshet, tillbakadragenhet och förlust av in-
tressen”. 

Varken i Läkemedelsverkets skrivningar om BPSD eller annor-
städes finns någon tydlig operationell definition av begreppet. I 
vilken grad BPSD-symptomen eller hur många sådana symptom 
patienten behöver ha för att kunna sägas uppvisa BPSD är alltså 
oklart. Trots denna oklarhet anbefaller Läkemedelsverket använ-
dande av skattningsskalor, vilka ändå kan visa på svårighetsgra-
den. De skattningsskalor som rekommenderas är Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory, The Behavioral Pathologic Rating Scale for 
Alzheimer´s disease och The Neuropsychiatric Inventory.

Affektiv sjukdom eller BPSD
De ovan nämnda fyra symptomklustren är också typiska vid affek-
tiva sjukdomsepisoder, dvs vid depressioner, manier/hypomanier, 
och affektiva blandepisoder. Denna uppenbara association mellan 
affektiv sjukdom och BPSD diskuteras ej alls i Läkemedelsver-
kets skrivningar. Dessutom har demenssjukdom (åtminstone av 
Alzheimers typ) och affektiv sjukdom betydande ”komorbiditet”. 
Bland patienter med återkommande depressioner brukar risken för 
att drabbas av Alzheimer-demens anges till 2-3 gånger högre än i 
normalbefolkningen, medan denna risk är ännu något högre vid 
bipolära sjukdomar. 

Bristen på tankeskärpa i Läkemedelsverkets skrivningar är tyd-
lig, t ex uppgiften att ”konfusion (delirium) är en vanlig orsak till 
BPSD-symptom vid demenssjukdom”. Vilka specifika BPSD-
symptom som skulle orsakas av delirium nämns ej. 

Inom psykiatrin är det välkänt att patienter med svåra depres-
sioner, svåra manier eller svåra affektiva blandepisoder, särskilt 
när psykotiska symptom samtidigt föreligger, ibland utvecklar 

KOMMENTAR NR 2
Christina Brändström ger här sina kommentarer till  
Läkemedelsverkets uppföljningsmöte om behandling  
av BPSD vid demenssjukdom.

grund, t ex en person som är van att röra på sig mycket behöver 
fortsatt fysisk aktivitet, det skulle kunna förklara vandringsbeteen-
det. Den demente har svårt att tolka olika intryck, gör feltolkningar 
och behöver tid på sig vilket gör att bemötandet är det absolut vik-
tigaste. Sedan finns det en del som har en psykisk sjukdom i botten 
och i de fallen är det naturligtvis viktigt att känna till även denna 
bakgrund. Min handlingsstrategi inför detta problem är:
1. Undvik panikinsättning av läkemedel (ibland blir det dock ound-

vikligt).
2. Ta reda på så mycket som möjligt om patientens bakgrund, tala 

med anhöriga. Se över all läkemedelsbehandling. Se över fysiskt 
status.



akuta deliriösa tillstånd i senare delen av den affektiva sjukdoms-
episoden. Det närmare kausalitetssambandet mellan den affektiva 
sjukdomen och det akuta deliriet är ej känt. I Läkemedelsverkets 
skrivningar saknas vidare beskrivning av, eller ens diskussion om, 
variabler vilka brukar användas för att kunna avgränsa tillstånd 
som sjukdomsentitet, som t ex förloppsbeskrivning eller ärftlig-
hetsfaktorer vid BPSD.

Ett visst deskriptivt värde har uppenbarligen det 1996 av Inter-
national Psychogeriatric Association myntade begreppet BPSD. 
Risken torde dock vara överhängande att ”diagnostik” av BPSD 
skymmer meningsfull diagnostik, särskilt av affektiv sjukdom med 
egentlig depression, med eller utan samtidiga hypomana symptom, 
som den allra vanligaste sjukdomsepisoden.

Inom vuxenpsykiatrin är det en ofta förekommande observation 
att demenssjuka också har affektiv sjukdom, vilken ofta förvär-
ras vid insjuknande i demens. Vanligt är vidare att den affektiva 
sjukdomen bryter ut först i samband med eller efter debuten av 
demenssjukdomen. Huruvida olika demenssjukdomar verkligen de 
novo orsakar t ex depressioner hos annars ej depressionsbenägna 
individer är ej helt klart, även om sådan kausalitet givetvis kan 
finnas i vissa fall.

Meningslösa rekommendationer
Rekommendationerna om behandling, icke-farmakologisk och 
farma kologisk, torde bland annat ha sin grund i senare tids fynd av 
tydligt ökad risk för stroke och död i mycket stora demensmaterial 
från 8-12-veckors studier av antipsykotika vs placebo (2-3%-risk 
vs 1-1,5%-risk). 

Rimligen kunde Läkemedelsverket gå ut och, på ett mer balan-
serat sätt, varna för denna risk. I stället har Läkemedelsverket gjort 
sig ansvariga för meningslösa ”behandlingsrekommendationer vid 
BPSD”, d v s givit behandlingsrekommendationer för ett mycket 
heterogent symptomkomplex där sådana rekommendationer ej är 
möjliga. 

Vidare hade Läkemedelsverket behövt fundera mera på riskfak-
torer för stroke och död hos de antipsykotika-behandlade dementa 
och eventuella möjligheter att minska riskerna, eftersom antipsy-
kotika ibland faktiskt hjälper vid BPSD. Verket valde i stället att 
i sina slutsatser, braskande och kategoriskt varna för dessa läke-
medel. Uppföljningsmötet i höstas visade tyvärr ej på någon större 
eftertanke om ämnet hos detta nationella verk.

Peter Skeppar 
Överläkare Vuxenpsykiatrin, Sunderby sjukhus

Ledamot Norrbottens Läkemedelskommitté

3. Bedöm vårdsituationen på avdelningen, viktigt att involvera de 
som har den närmaste vårdkontakten i diskussionen.

Om man inte kan undvika läkemedelsbehandling är det lämpligt att 
följa de råd som man kommit fram till i Läkemedelsverkets work-
shop. Neuroleptika är klart olämpliga vid demenssjukdom men 
ibland kommer man inte ifrån att använda dem, särskilt vid psyko-
tiska symtom eller svår aggressivitet som man ej kommit till rätta 
med på annat sätt. Viktigt är också att utvärdera och ompröva. 

Christina Brändström
Distriktsläkare, Stadsvikens vårdcentral

Simvastatin och pravastatin 
enda statinerna med  
full subvention
Den 12 februari presenterade tandvårds- och läke-
medels förmånsverket (TLV) resultatet av sin genom-
gång av blodfettsänkande läkemedel.

  TLV beslutar att Lipitor 10 mg och Crestor 5 mg 
förlorar sin subvention från 1 juni 2009. Subventions-
begränsningar införs på övriga styrkor av Lipitor och 
Crestor om inte patienten provat simvastatin först. 
Läs mer på www.tlv.se.

Hur läkemedelsbehandlas 
våra äldre?
Kolla Uppföljningsportalen

Läkemedelskommittén har tillsammans med adjung-
erade experter från länets sjukvård, och på begäran 
från verksamheterna, tagit fram uppföljningspara-
metrar som kan användas som mått på förändringar 
i kostnads effektivitet och säkerhet inom läkemedels-
området. Det finns t ex uppgifter om äldres läkemedel 
under rubriken ”Säker läkemedelsansvändning.” 

Här kan vi bland annat se att användningen av 
långverkande bensodiazepiner och konfusionsdrivande 
läkemedel minskar i länet och att variationen mellan 
kommunerna är stor. Se vidare på uppföljningsportalen 
på Läkemedelskommitténs hemsida.

Fortsätt med lågmole kylära 
hepariner
Sedan hösten 2008 finns två orala alternativ till låg-
molekylära hepariner; dabigatran och rivaroxaban. 
Läke medelskommittén föreslår utifrån tillgängliga 
fakta att dessa läkemedel endast används i undantags-
fall vid exempelvis stickrädsla.

Orsaken till att restriktiv användning förordas är att 
det ännu råder osäkerhet med avseende på läkemedlens 
säkerhet. Se läkemedelskommitténs hanteringsordning 
på hemsidan.



Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté. 
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Hur hittar du 
Läkemedelskommittén 
på nätet?

Klicka på Läkemedel i 
menyn eller A-Ö.

Välj sedan Läkemedels-
kommittén.

      Miljoner kr Diff %

 1  L04  – immunsuppressiva medel       8,5 29,4

 2 N03  – antiepileptika       2,7 14,5

 3 C09  – medel som påverkar renin-angiotensinsystemet       2,5 6,9

 4 A10  – diabetesmedel       2,1 6,1

 5 C10  – serumlipidsänkande medel       1,7 6,5

 6 R03  – medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar       1,7 3,2

 7 J07  – vacciner       1,7 80,5

 8 L01  – cytostatika/cytotoxiska medel       1,5 17,5

 9 L03  – immunstimulerande medel       1,5 8,2

 10 J01  – antibakteriella medel för systemiskt bruk       1,1 7,4

Kort om läkemedelsåret 
2008 i vårt landsting
Den totala kostnaden för läkemedel i öppen vård (ATC-kod A-V) förskrivet till norrbott-
ningar från hälso- och sjukvården i länet uppgick till 698,7 miljoner kronor inklusive patien-
tens egenavgift, exklusive moms. Det är en ökning med 2,5% jämfört med föregående år.

Volymen läkemedel uppgick till 171,6 miljoner dagliga dygnsdoser (DDD), en ökning 
med 4,2%. Medelkostnaden per DDD var 4,07 kr, jämfört med 4,16 kr år 2007. 

De tio största läkemedelsgrupperna (ATC-nivå 3) står för 50% av totala läkemedelskost-
naden i öppenvård baserat på AUP (Apotekens utförsäljningspris).

Rekvisitionsläkemedel
Kostnaden för humanläkemedel ATC-kod A-V som rekvirerats (huvudsakligen i sluten-
vård) i vårt landsting var 148 Mkr (AUP exkl moms), en ökning med nära 9 Mkr (6%) 
jämfört med 2007.

Mer detaljerad läkemedelsstatistik för öppen- och slutenvård kommer att presenteras på 
Läkemedelskommitténs hemsida.

Stig Andersson

  Miljoner kronor Utfall 2008  Föreg. år  Diff  Diff %

 1  R03  – medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar     56,0 54,3 1,7 3,2

 2  C09  – medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 38,2 35,7 2,5 6,9

 3  L04  – immunsuppressiva medel     37,4 28,9 8,5 29,4

 4  A16  – övriga medel för matsmältning     36,6 35,6 1,0 2,7

 5  N06  – psykoanaleptika     36,1 35,2 0,8 2,3

 6  A10  – diabetesmedel     36,0 33,9 2,1 6,1

 7  N05  – neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel     35,7 35,4 0,3 0,8

 8  C10  – serumlipidsänkande medel     28,3 26,6 1,7 6,5

 9  N02  – analgetika     27,6 28,3 -0,7 -2,4

 10  N03  – antiepileptika     21,6 18,8 2,7 14,5

Största kostnadsökningen jämfört med 2007:

Vem ansvarar för 
bassortimenten?
Läkemedelsförråden på sjukhus och 
vårdcentraler bör huvudsakligen bestå 
av basläkemedel i ett så kallat bassorti-
ment. Basläkemedlen ska vara de mest 
lämpade utifrån aspekterna medicinsk 
och farmacevtisk ändamålsenlighet, 
patientsäkerhet, ekonomi, arbetsmiljö 
och miljöpåverkan.

Det finns en instruktion på Läkeme-
delskommitténs hemsida där ett antal 
kriterier för bassortimentet och hur 
man bör revidera det finns definierat. 
Där framgår bland annat att divisio-
nernas läkemedelsgrupper alternativt 
länscheferna har ett viktigt ansvar när 
det gäller reglering av innehållet i bas-
sortimenten.

Ny upphandling 
av slutenvårds-
läkemedel
Den 1 april gäller en ny upphandling av 
slutenvårdsläkemedel. Upphandlingen 
är gemensam för de fyra norrlands-
tingen. Det är viktigt att alla vården-
heter som beställer läkemedel ser över 
sina bassortiment så snart den nya upp-
handlingslistan läggs ut på läkemedels-
kommitténs hemsida.


