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Riskerna med  
Apodos
Apodos till rätt patient och med 
rätt rutiner fungerar bra. Men 
allvarliga risker uppstår varje 
dag på grund av att sjukvår-
dens, kommunernas och dosa-
potekens rutiner inte fungerar i 
praktiken

Läs mer på nästa sida 
där Robert Svartholm ger ett 
vardagsexempel och Anders 
Bergström sammanfattar de 
åtgärder som behöver göras.

Välj apotek då  
personnummer 
saknas
När e-recept till en patient som 
saknar fullständigt person-
nummer (t ex asylsökande) 
skickas från VAS hamnar det 
inte automatiskt i den nationella 
receptbrevlådan, vilket innebär 
att receptet inte blir tillgängligt 
för alla apotek.

I dessa fall måste du som 
förskrivare i samråd med 
patienten bestämma vilket 
specifikt apotek som e-receptet 
skall skickas till.Patentet på losartan gick 

ut i mars 2010. Idag finns gene-
riskt losartan tillgängligt till en 
kostnad under en krona per dag. 
Det har därför uppstått ett behov 
att veta hur vi ska värdera dess 
effekt i jämförelse med andra 
angiotensinreceptorblockerare 
(ARB) vid deras traditionella 
indikationer, d v s hypertoni och 
hjärtsvikt. Konkurrerande pre-
parat är bland andra candesartan 
och valsartan. 

EvidEnslägEt
Losartan visade sig verksamt 
vid behandling av hypertoni 
i den stora så kallade LIFE-
studien som presenterades sep-
tember 2002 i JAMA. I studien 
titrerade man upp losartandosen 
till 100 mg dagligen vid behov. 

Vid hjärtsvikt är evidensläget 
tyvärr inte lika klart. De hittills-
varande studierna gällande 
losartan har inte varit entydiga. 
I den så kallade OPTIMAAL-
studien som presenterades 
september 2002 i The Lancet 
konstaterades att: 
”Since we saw a non-significant 
difference in total mortality in 
favour of captopril, ACE inhibi-
tors should remain first-choice 

treatment in patients after 
complicated acute myocardial 
infarction. Losartan cannot be 
generally recommended in this 
population. However, it was bet-
ter tolerated than captopril, and 
was associated with significant-
ly fewer discontinuations.”  

Diskussionen efteråt 
handlade mycket om huruvida 
losartandosen 50 mg dagligen 
var för låg. För att någorlunda 
råda bot på denna okunskap 
gjordes HEAAL-studien (Lan-
cet, 28 nov 2009) som jämförde 
50 mg losartan mot 150 mg 
vid hjärtsvikt. Man såg en ef-
fekt på antalet inläggningar på 
sjukhuset men ingen effekt på 
mortalitet. 

losartan vid hypErtoni  
mEn intE vid svikt
ARB:s plats i terapin har hittills 
ansetts vara som ett alternativ 
då ACE-hämmare givit into-
lerabla biverkningar. Detta 
gäller inte längre. Vid hypertoni 
rekommenderar nu läkeme-
delskommittén losartan som ett 
fullvärdigt alternativ vid sidan 
av de andra rekommenderade 
förstahandsvalen; enalapril, 
amlodipin och tiazider. 

Vid hjärtsvikt kan läkeme-
delskommittén fortfarande inte 
rekommendera losartan som 
ett alternativ där intolerabla 
biverkningar av ACE-hämmare 
uppstått. Alternativa ARB, 
med bättre dokumentation som 
andrahandsval vid hjärtsvikt, är 
bland andra valsartan (Diovan) 
och candesartan (Atacand).     ■

Kjell Melander
Överläkare, medicinkliniken  
Kalix sjukhus
Specialist invärtes medicin  
och kardiologi
Ledamot av Norrbottens 
läkemedelskommitté

Losartan förstahandsval 
mot högt blodtryck
Norrbottens läkemedelskommitté rekommenderar nu losartan som ett  
av förstahandsvalen vid behandling av hypertoni. Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket kommer att revidera förmånsbegränsningen  
för blodtrycksläkemedel. Här redovisar överläkare Kjell Melander 
läkemedelskommitténs nya rekommendation. 

Föreläsning på video
Den 8 september var det premiär för videoutsända föreläsningar med 
läkemedels-/terapi-tema. Målgruppen är läkare och arrangör Västerbottens 
läkemedelskommittés expertgrupper. Föreläsningarna startar kl 12.10 
och kan följas på de videokonferensanläggningar som finns på länets 
alla sjukhus och en del vårdcentraler. (Se lista på läkemedelskommitténs 
hemsida). 

Planerade teman hösten 2010  
8 SEPTEMBER Läkemedel vid stroke Per Wester, Medicincentrum 
22 SEPTEMBER Fysisk aktivitet och inaktivitet och dess betydelse för 

hälsan Docent Ingibjörg Jonsdottir, Inst. för stressmedicin, Göteborg 
13 OKTOBER Senaste nytt om hormonbehandling i klimakteriet Marie 

Bixo, Kvinnokliniken 
27 OKTOBER Läkemedelssäkerhet Niklas Norén, Monitoring Center, 

Uppsala 
11 NOVEMBER OBS Torsdag! Utsättning av läkemedel som påverkar 

hemostasen inför planerad operation Helena Holmlund och Jörn 
Schneede, LMC

24 NOVEMBER Expertgrupp urologi
8 DECEMBER Expertgrupp osteoporos
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Med åren har systemet 
förbättrats och gjorts mer 
lättarbetat för sjukvården, men 
stora brister återstår fortfa-
rande, inte minst när det gäller 
rutiner och IT-integration. Det 
är orsaken till att så många pa-
tienter med Apodos dagligen 
utsätts för risker i läkemedels-
hanteringen. Bristerna måste 
åtgärdas om vi ska kunna 
garantera säkerheten för länets 
4.700 dospatienter.

Åtgärdslista
1. Förbättrad  
systemintegration
Integrera systemet fullt ut i lä-
kemedelsjournalen (LM). Det 
elektroniska receptet i Apodos 
(E-dos) är delintegrerat i LM. 
En viktigt komponent i denna 
integration saknas ännu: Läka-
ren måste hålla reda på inlogg-
ningsuppgifter för att kunna 
ordinera i E-dos. Inloggningen 

vid ordination måste bort. Ett 
annat bekymmer är att kom-
munikationen mellan LM och 
E-dos ibland kärvar. Det kan 
då ta flera minuter innan E-dos 
öppnas.

2. Bättre kunskap hur  
man ordinerar i E-dos 
Många av länets läkare kan 
ordinera i E-dos på ett kor-
rekt sätt via LM. Men det 
finns också läkare som aldrig 
ordinerar i E-dos trots att 
de behandlar patienter som 
har Apodos. Hur gör de då? 
De skickar fax, elektroniska 
recept eller försöker på annat 
sätt. Några av dem har inte 
ens anmält sig för att få E-
dosbehörighet. I undantagsfall 
kan ett elektroniskt recept vara 
nödvändigt, exempelvis vid 
akut insättning under helgdag. 
Idag förskrivs över 40% av 
länets alla Apodosordinationer 

via elektroniskt recept och fax. 
Följden av detta blir dubbla 
ordinationer i LM och risker 
för övermedicinering. 

3. Lokala rutiner för  
Apodoshantering
Systemet är byggt utifrån 
distributionsperspektivet och 
bygger på att varje vårdin-
stans har rutiner som taggar 
in i varandra. Varje vårdenhet 
måste ha en lokalt kvalitets-
säkrad rutin för läkemedels-
hanteringen när det gäller 
patienter med Apodos. Hur 
ska akuta insättningar göras? 
När ska patienten ha med sig 
läkemedel från avdelningen 
vid hemgång? Vem ska hämta 
läkemedelspåsarna på apote-
ket? Vilka läkemedelspåsar 
ska användas och vilka ska 
kastas? 

4. Rätt patient ska ha E-dos 
I kvalitetshandboken finns 
de regionala riktlinjerna för 
Apodospatienter. Grunden är 
att de ska ha stabil medicine-
ring med läkemedel som kan 
dispenseras i påsarna och de 
ska ha få ordinationsändringar. 
Många tror att det är kom-
munens sjuksköterskor som 

kan avgöra vem som ska ha 
Apodos. Det stämmer inte, det 
är ansvarig läkare som avgör 
om patienten ska ha Apodos.

5. Behörighet för alla läkare
Se till att läkare som saknar 
svenskt personnummer får 
möjlighet att ordinera i E-dos. 
Dosapoteket kan enligt utsago 
inte ge behörighet till finska 
läkare att ordinera i E-dos. 
Riskerna blir alltså större i 
östra Norrbotten.

6. Bättre anpassning  
till vårdens vardag
Apodos och E-dos behöver 
ytterligare förbättras i samråd 
med sjukvården. Systemet 
behöver anpassas mer till 
sjukvårdens vardag med de 
olika övergångar som finns 
mellan slutenvård, primärvård, 
kommunal vård och apotek. 
Ett konkret exempel är den 
låsning av dosreceptet som 
sker när dosapoteket expe-
dierar receptet. Om läkaren i 
efterhand behöver ändra sin 
ordination kan receptet vara 
låst. Då måste ett telefon-
samtal ringas och upplåsning 
begäras.                              ■ 
Anders Bergström

Åtgärder för Apodos
Robert Svartholm har i flera artiklar uppmärk-
sammat Apodos-systemet och de allvarliga 
risker som kan uppstå. Apodos är ett system för 
maskinell dosdospensering som mera är byggt 
utifrån ett logistiktänkande än ur ett sjukvårds-
perspektiv. 

Nya Apodos-risker identifierade
APO-dos är en enkel och säker metod att få 
ordning på medicinering. Allt kommer i påsar och 
ingen sköterska behöver kontrollera och dela i 
dosett. Enkelt och säkert enligt reklamen, men det 
har sina risker.

Metoden är avsedd för 
patienter med många läkemedel, 
men förutsätter stabil medici-
nering för att vara funktionell. 
Alltför många multisjuka är allt 
annat än stabila, vilket leder 
till att alltför många patienter 
medicineras med denna metod  
Vi har tidigare uppmärksammat 

på svagheter med systemet, men 
det finns ytterligare felkällor att 
vara observant på. Ett auto-
matiskt system skapar många 
möjligheter för ”den mänskliga 
faktorn” att göra misstag.

Ingrid är till åren kommen, 
skeptisk till mediciner, men 
beroende av ett antal kroniska 

preparat. Hemtjänsten hämtar 
regelbundet APO-dospåsarna 
på apoteket. Nu blir Ingrid akut 
sjuk, hamnar på sjukhuset och 
insätts på nya tabletter, mitt 
under pågående dosperiod. ”Du 
ska få nya mediciner, vi sätter in 
dem akut. Hämta nya påsar på 
apoteket.” 

Hemtjänsten går och hämtar, 
2 tabletter i nya påsar. Ingrid 
lämnar tillbaka de gamla. Hon 
återinsjuknar i sina gamla sym-
tom, och fadäsen upptäcks. Hon 
skulle ha tagit båda påsarna. 
Apoteket skulle inte ha tagit 
emot de gamla.

APO-dos är ett automatiskt 
system som förutsätter hante-
ringskunskap hos hemtjänst/
uthämtare/patient, ordinarie 
ordinatör, tillfällig ordinatör 
och hos apotekets personal. Vid 
varje förändring finns alltså 
många ”vårdkedjeövergångar” 
att beakta. Systemet i sig kräver 
god kunskap för att hanteras, 
och är avsett för patienter med 
stabil medicinering. Vid änd-
ringar av akut karaktär, krävs 
särskild och noggrann informa-
tion till alla inblandade.         ■

Robert Svartholm
Informationsläkare
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Överläkare Ingvar Karls-
son på Sahlgrenska medger att 
han själv satt en felaktig diag-
nos för några år sedan och fort-
sätter: ”Det händer att man tror 
för mycket på labproverna. Man 
måste vara mycket erfaren, se 
till helheten och rådgöra med 
kollegor” (1). Demensförbun-
det har just observerat det stora 
trauma det innebär för många i 
50-60 årsåldern att få en ”tidig 
diagnos”, med psykisk kris, kör-
kortsproblem mm, och kräver 
därför stödgrupper för yngre de-
menta (4).

Socialstyrelsen upplever de-
menssjukdomarna som under-
diagnostiserade och har nyligt 
gett ut Nationella riktlinjer, som 
delvis handlar om diagnostise-
ring, men i huvudsak om be-
handling av demens generellt 
(2). Riktlinjerna består av en 
smidig liten bok med utförliga-
re texter tillgängliga på internet. 
Med 144 medverkande experter 
torde inte många aspekter vara 
bortglömda. 

tillämpbart och  
allmänmänskligt
Ett av de tjockare kapitlen hand-
lar om ”Värdegrund” och etik, 
och är tillämpbart i allt patient-
arbete. Rubrikerna talar sitt tyd-
liga språk: ”Goda relationer 
bygger på respekt” ”Personer 
med demens har kvar sin iden-
titet”, de ”ska ses i sitt sociala 
sammanhang”, och de ”som li-
der har behov av tröst”. Kan-
ske är det bra att dessa allmän-
mänskliga synpunkter kommer 
i tryck och sprids i all äldreom-

Nya nationella riktlinjer för demensvård
Så har det hänt igen. ”Läkarens besked – du ska 
snart dö”. Monica Holm var 58 år när hon fick 
beskedet: Du har demens och inte många aktiva 
år kvar. Fem år senare blev hon av slumpen frisk-
förklarad (1). 
    För några år sedan var det en företagare i Skå-
ne som fick sitt liv förstört och vi kommer också 
ihåg den gamla gravt ”dementa” damen som blev 
frisk på sin dödsbädd när hon inte längre kunde 
äta sina psykofarmaka.

Oprioriterade åtgärder (utdrag)

Testning av riskgen ApoE4 hos friska, eller 
personer som genomgått basal utredning 
utan att ha fått diagnos.

Rad 5, 32 
( i riktlinjerna)

Icke-göra

Provtagning av B12-folat hos pat med 
kognitiv svikt och normalt homocystein

Rad 19-20 Icke-göra

DT hjärna som utredning hos personer med 
misstänkt svår demens.

Rad 23 Prio 10

KAD till dementa med urininkontinens Rad 54 Icke-göra

Sondmatning till dementa i livets slutskede Rad 72 Prio 10

Behandling med kolinesterashämmare till 
personer med vaskulär demens, eller lindrig 
kognitiv störning

Rad 110, 113, Icke-göra

Behandling med kolinesterashämmare av 
patienter med svår Alzheimers sjukdom , 
Parkinsondemens eller BPSD

Rad 112,  
121, 130

Prio 10

sorg, eftersom nästan hälften av 
alla över 90 år har en demens-
sjukdom och praktisk taget alla 
över 80 på särskilda boenden, 
även om diagnosen ofta inte satt 
formellt (2).

Rekommendationerna är 
nogsamt uppdelade under tyd-
liga rubriker. De är kommen-
terade med för- och nackdelar, 
t ex: ”Personen kan uppleva det 
påfrestande att genomgå många 
olika undersökningar och tes-
ter... i en basal utredning”. Där-
efter sammanställs rekommen-
dationerna med prioritetsan-
visning i gradering 1-10, samt 
”Icke-göra”. 

Man kan se många av kom-
mentarerna som ”brasklappar”, 
det går inte att ge klara och en-
tydiga regler. Diagnostisering, 
behandling och inte minst om-
vårdnad kräver kompetent indi-
vidualisering,  som överläkare 
Ingvar Karlsson påpekade ovan 
(1). Han har medverkat i arbetet 
med riktlinjerna.

att göra EllEr ickE göra
Eftersom riktlinjerna handlar 
om alla typer av demens, blir 
kanske ”Icke-göra listan” mest 
tydlig. Kompletterar man med 
listan över ”prio 10”, får man en 
bra sammanfattning över det ve-
tenskapliga läget ett par år efter 
SBU-rapporten (3), över vilka 
åtgärder som är ”bortkastade”.

En stor del av riktlinjerna 
handlar om mer eller mindre re-
surskrävande omvårdnadsåtgär-
der, ofta med sviktande veten-
skapligt underlag, och blir då 
svårtydda. När det gäller läke-

medelsbehandling är riktlinjerna 
inte mindre mångtydiga. Listan 
på nackdelar är lång. Långtids-
behandling går inte att bedöma, 
och skillnaden i effekt gente-
mot placebo är liten. Man no-
terar biverkningar i 10-15 pro-
cent av fallen. Med viss reserva-
tion (prio 2-3) rekommenderas 
vården ”erbjuda behandling”, 
men riktlinjerna är tydliga med 
att uppföljningar är nödvändiga 
(prio 1). Vården ska bedöma bi-
verkningar och ta ställning till 
om medlet fortfarande har ef-
fekt eller om det går att sätta ut. 

kostnadErna ökar
Riktlinjerna beräknas leda till 
ökade kostnader, bara utred-
ningsdelen ger kostnadsökning-
ar på 41-59 miljoner kronor, och 
en utökad läkemedelsbehand-
ling beräknas kosta 170 miljo-
ner. Diplomatiskt formuleras 
vinsten som ”ett minskat behov 
av akuta åtgärder, t. ex. sjukhus-
inläggningar och därmed lägre 
totalkostnader”. 

Man kan inte säga att de 
hälso ekonomiska beräkningarna 
är tydliga. En tabell som upptar 
en hel sida sammanfattar kost-
nadsutvecklingen med pilar som 
går upp och ned. Osäker heten 
är stor. Vad som är säkert, är 
att sjukdomen är svår, patienter 
och anhöriga behöver stöd, och 
att det mänskliga omhänderta-
gandet är viktigt. Kontinuitet, 
kompetens och eftertanke kan 
vara de viktigaste inslagen i den 
medicinska vården.                 ■

Robert Svartholm

Informationsläkare

Referenser
1. DN 20100625. Läkarens besked:  

Du ska snart dö.
2. SoS Nationella Riktlinjer för vård 

och omsorg vid demenssjukdom 
2010.

3. SBU. 
4. www.demensförbundet.se (Allt 

snabbare demensdiagnos ställer 
till besvär. 100701.)

Nytt format för Uppföljningsportalen
Under året har Norrbottens läns landsting uppgraderat rapportverktyget 
Business Objects från Desktopvarianten till WebbIntelligence. Som en 
konsekvens av detta har samtliga rapporter ”Uppföljningsparametrar 
- öppenvårdsläkemedel” gjorts om i ett nytt webbanpassat format och 
finns nu publicerade på NLL:s ”rapportportal” Infoview.

Efter önskemål från ”Styrgrupp läkemedel” redovisas nu utfallen per 
tertial för de parametrar där så kan göras. I övrigt kvarstår kvartal som 
rapportperiod. 

Detaljerad information om förändringarna hittar du på 
läkemedelskommitténs hemsida under Uppföljningsportal.

Stig Andersson
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hitta hEmsidan

Här finner 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.

Norrbottens läns lands-
ting samverkar med övriga 
norrlandsting i en regional 
upphandling för slutenvårdens 
läkemedel vart tredje år. Det 
som avgör om vi kan få del av 
rabatten i upphandlingen är allt-
så om läkemedlet kan definieras 
som slutenvårdsläkemedel. I 
praktiken innebär det att alla 
läkemedel som rekvireras till 
vårdavdelningar, mottagningar 
och vårdcentraler definieras som 
slutenvårdsläkemedel och kan 
ge rabatt om de fått ett rabatte-
rat upphandlingspris. 

Processen inför en ny 
upphandling är att läkemedels-
kommittén och upphandlare 
inom varje landsting för en 
lokal dialog med sjukvården om 
dess behov. I Norrbotten är det 
Anders Bergström och Anne 
Sundqvist som tillsammans med 
sektionschefer, länschefer samt 
andra läkare och sjuksköterskor 
kommit fram till Norrbottens 
behov. Man har sedan samman-
strålat i den regionala upp-
handlingsgruppen där anbuden 
antagits. 

Denna process fungerar bra 
men den kan fungera ännu 
bättre. Vi efterlyser t ex ett ökat 
engagemang från de regio-
nala chefssamråden i frågan. Vi 
måste också bli ännu bättre på 
miljöhänsyn, handhavande och 
förpackningsfrågor. 

Tillsammans sparar vi 50 000 kronor per dag
Tilläggsupphandlingen av rekvisitionsläkemedel 
blev klar i augusti och de nya rabatterade läke-
medlen kan nu börja användas. Sammanräknar vi 
denna upphandling med den ordinarie i april 2009 
kan vi spara ungefär 20 miljoner kronor per år om 
vi ser till att använda rätt läkemedel. Det innebär 
50.000 kronor per dag!

samarbEtE mEd 
sjUkhUsapotEkEn
När upphandlingsavtalen 
skrivits under är det vårdavdel-
ningarnas tur att revidera sina 
bassortiment och se till att det 
är de upphandlade läkemedlen 
som beställs. Sjukhusapoteken 
har en nyckelroll att i dialog 
med verksamheterna uppdatera 
bassortimenten.

Från den stora upphand-
lingen, där ny avtalsprisperiod 
inleddes den 1 april 2009, har 
vi hittills fått återbäring på 
ungefär 17 miljoner kronor. Det 
är pengar som nu fördelas till de 

verksamheter som har rekvirerat 
de upphandlade läkemedlen. 
Besparingspotentialen för upp-
handlingen (från april 2009) är 
ungefär 18 milj kr på årsbasis.

tilläggs- 
UpphandlingEn
Tyvärr överklagades tio läke-
medelsgrupper i upphandlingen 
förra året. Det innebar att vi 
fick göra om upphandlingen för 
dessa läkemedelsgrupper. Den-
na tilläggsupphandling är nu 
klar och några läkemedel som 
har tilläggsupphandlats är bland 
andra; Kiovig®, Rhofylac®, 
Vivaglobin och Ratiograstim®. 
Detaljerad information om 
de upphandlade läkemedlen 
(förpackningar, styrkor, priser, 
varunummer) finns nu på listan 
över alla upphandlade rekvi-
sitionsläkemedel på läkeme-
delskommitténs hemsida. (Se 
”Upphandlade läkemedel” i 
vänster spalt.)

Uppskattad besparing om vi 
fortsätter att använda Kiovig® 
i nuvarande omfattning blir 
2,4 milj kr per år. Användning 
av övriga tilläggsupphandlade 
läkemedel som Rhofylac®, 
Ratiograstim®, NaCl och sterilt 
vatten Braun m m kommer att 
spara ytterligare minst en halv 
miljon per år.                           ■

Anders Bergström

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har beslutat 
att följande subventionsförändringar ska gälla fr o m 15 
oktober 2010.

Triptanläkemedel mot migrän 
TLV:s granskning visar att det är mest kostnadsef-
fektivt att inleda behandling mot migrän med generiskt 
sumatriptan i tablettform. Granskningen visar även att 
det inte går att förutsäga vilket triptanläkemedel som är 
bäst lämpat i det enskilda fallet. Därför behövs ett brett 
sortiment triptanläkemedel i högkostnadsskyddet.

Endast generiskt sumatriptan i tablettform får 
fortsatt generell subvention. Övriga triptanläkemedel 
subventioneras endast om generiskt sumatriptan i 
tablettform inte ger tillräcklig effekt eller när behandling 
med sumatriptan i tablettform inte är lämpligt.

Beslutet gäller vid nyinsättning och endast för vuxna 
patienter med migrän. Detta innebär att patienter som 
behandlas med triptanläkemedel idag får läkemedlet 
subventionerat även fortsättningsvis.

Imigran Novum utesluts dock ur högkostnadsskyd-
det. Imigran Novum innehåller verksamma substansen 
sumatriptan. Generiskt sumatriptan kostar cirka en 
tiondel jämfört med Imigran Novum.

Generiskt sumatriptan kostar cirka 5 kronor per 

dag, andra triptanläkemedel kostar mellan 47 och 
184 kronor per dag beroende på preparat, dos och 
beredningsform.

Mer information om och bakgrund till beslutet finns 
på http://www.tlv.se/triptan

Läkemedel vid prostatabesvär
I den nu aktuella granskningen av testosteron-5α-
reduktashämmarna har det det inte visats att Avodart 
(dutasterid) ger någon bättre medicinskt effekt än 
Proscar (finasterid) samtidigt som Avodart har ett 
mycket högre pris. Avodart utesluts därför ur högkost-
nadsskyddet.

Proscar ingår inte i högkostnadsskyddet vid nyin-
sättning och inte heller vid förnyelse av recept. Istället 
kan generiskt finasterid skrivas ut inom högkostnads-
skyddet.

Behandlingskostnad per dag med Avodart är 9,30 
kr, med Proscar 3,40 kr och för generiskt finasterid 1,20 
kr (baserat på apotekens utförsäljningspris, AUP, juni 
2010)

Mer information om och bakgrund till beslutet finns 
på http://www.tlv.se/inkontinens-prostata

Stig Andersson
Sekreterare Norrbottens läkemedelskommitté

Aktuella TLV-beslut

Läkemedels-
dagarna 2011  
– häng med!
Den 25-26 januari 2011 kör vi 
utbildning med läkemedels-
dagarna för sjunde året i rad. 
Det blir som vanligt  i Umeå 
och ett intressant program med 
teman som ”Skapar vården 
ohälsa”, ”antitrombosbehand-
ling”, ”patientkommunikation” 
m m. Skriv in i almanackan 
redan nu.  


