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 Strategin för sjukhusens 
sortimentsarbete är att alla vård-
avdelningar, i så stor utsträck-
ning som möjligt, ska använda 
samma läkemedel per indika-
tion, oavsett vilken verksamhet 
som behandlar patienten. 

Vilka dessa läkemedel är 
framgår av landstingets bas-
sortiment kompletterat med de 
verksamhetsspecifika bassorti-
menten. Exempelvis är Inno-
hep® landstingets basläkemedel 
vid venös tromboembolism.     

På länets fem sjukhus har 
vårdavdelningarna under 2010 
officiellt kommit överens om 
att kunna låna läkemedel från 
varandras läkemedelsförråd. 
Endast i undantagsfall när det 
gäller vissa dyra injektionslä-
kemedel ska utlånande avdel-
ning överväga fakturering. 
Sortimentsförteckningar över de 
större avdelningarnas läkeme-
delsförråd finns tillgängligt 
under ”Låna Läkemedel” på 
svarta listen. 

På sjukhusen i Piteå, 
Sunderbyn och Gällivare har 
man endast basläkemedlen på 
avdelningarnas läkemedelsför-
råd. De läkemedel som används 
sällan, och som därför inte ingår 
i bassortimentet, är flyttade 
till det sjukhusgemensamma 
läkemedelsförrådet.  

I de sjukhusgemensamma 
läkemedelsförrådet på Sunderby 
sjukhus, där det lånas 25 läke-

Gemensamma läkemedel på sjukhusen

Jan Morten Andersen visar datorn med pekskärm i Sunderbyns gemensamma läkemedelsförråd.

Pia Holmberg, farmacevt på Gällivare sjukhus i det gemensamma förrådet.

medel per dag, använder vi nu 
en dator med pekskärm från en 
läkemedelsautomat-tillverkare. 
När sjuksköterskan hämtar ett 
läkemedel från förrådet regist-
reras hämtningen via pekskärm 
eller scanning av förpackning-
ens streckkod. 

Inom kort kommer även 
Gällivare och Piteå sjukhus att 
få likadana datorer. Fördelarna 
med detta system är att man via 
”Låna Läkemedel” på svarta 
listen direkt kan se vilka läke-
medel som finns i förrådet. Om 
saldot är noll kan man också se 
vilken avdelning som, för tillfäl-
let, har läkemedlet. Det går 
också att få ut rapporter på vilka 
läkemedel man hämtar.   ■
Anders Bergström

Även om sjukhusets verksamhet är uppdelad i 
olika divisioner eller ”stuprör” måste vården inom 
de flesta områden samverka för att inte onödiga 
risker eller överkostnader ska uppstå.
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Läkemedel som påverkar 
hemostasen kan öka risken 
för allvarlig blödning och bör 
i vissa fall sättas ut i god tid 
inför en planerad operation. Att 
tillfälligt avbryta antitrombotisk 
behandling är en balansgång 
mellan ökad risk för allvar-
lig blödning under och efter 
operation och risken för nya 
tromboser. Utmaningen är alltså 
att avgöra om läkemedlet bör 
sättas ut eller inte och att hitta 
det optimala tidsintervallet för 
en eventuell utsättning.

Eftersom det saknas över-
gripande nationella riktlinjer 
för utsättning av läkemedel 
som påverkar hemostasen inför 
operation finns det behov av en 
generell rekommendation på 

När bör läkemedel sättas ut inför operation?
detta område. Särskilt efter-
som det under de senaste åren 
godkänts ett flertal nya, potenta 
antitrombotiska läkemedel där 
det saknas bred klinisk erfaren-
het samt koagulationstester 
som kan bestämma graden av 
antikoagulation eller trombocyt-
hämning.

På läkemedelsinformations-
centralen (ELINOR) i Umeå har 
därför en ny rekommendation 
utarbetats. Syftet var att utforma 
en rekommendation för hur lång 
tid innan planerad operation 
som läkemedel med blödnings-
risk bör seponeras. Antikoagu-
lantia, trombocytaggregations-
hämmare och NSAID utreddes, 
totalt 35 läkemedel. Projektet 
utformades som en litteraturstu-

die där sökning huvudsakligen 
gjordes i databaserna PubMed 
och Cochrane. I projektet togs 
hänsyn till om läkemedlet har 
reversibel eller irreversibel 
verkningsmekanism.

 
Rekommendationen utgår ifrån:
•	 Operationer	med	hög	blöd-

ningsrisk (intrakraniell neuro-
kirurgi, ögonkirurgi, större 
kärlkirurgi, spinal/ 
epiduralanestesi m fl).

•	 En	relativt	frisk	patient	(nor-
mal lever- och njurfunktion, 
inga medfödda hemostas-
defekter, ingen interaktions-
risk, inte extremt hög eller låg 
ålder eller kroppsvikt).

•	 Monoterapi	(endast	behand-
ling med ett antikoagulantia).

Rekommendationen måste 
individualiseras för varje 
enskild patient så att avvikelser 
från dessa utgångspunkter tas 
med i bedömningen.

Detta är enbart ett utdrag 
från den fullständiga rekom-
mendationen. Hela tabellen med 
nödvändig bakgrundsinforma-
tion finns att ladda ner på www.
vll.se/lakemedelscentrum under 
rubriken ”Rekommendation - 
Utsättning av läkemedel inför 
operation”.  
Vid frågor kontakta gärna  
elinor@vll.se  ■

Helena Holmgren, Leg receptarie

Anna Sandqvist, Leg apotekare

Jörn Schneede, Specialistläkare

Läkemedelscentrum, NUS, Umeå

Substansnamn Preparatnamn Verkningsmekanism Typ av hämning Halveringstid
Utsättningstid före 
planerad operation Evidensstyrka*

Acetylsalicylsyra

lågdos (75–350 mg) Trombyl COX-1 Irreversibel 30 min 3 dygn** 1

högdos  
(indikation smärta,  
feber, inflammation)

Albyl minor,  
Alka-Seltzer,  
Aspirin, Bamyl, 
Magnecyl, Treo

COX-1 Irreversibel Dosberoende,  
ca 12 h vid 
terapidoser

7 dygn 3

Clopidogrel Plavix ADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 6–8 h 5 dygn 1

Dabigatran Pradaxa Trombin Reversibel 12–17 h 24 h*** 2

Fondaparinux Arixtra Faktor Xa (via ATIII) Reversibel 17–21 h 36 h 2

Prasugrel Efient ADP-receptor (P2Y12) Irreversibel 7 h (2–15 h) 5 dygn 2

Rivaroxaban Xarelto Faktor Xa Reversibel 7–11 h 24 h 3

Warfarin Waran Protrombin,  
Faktor VII, IX, X

Reversibel R-warfarin 37–89 h, 
S-warfarin 21–43 h

3 dygn **** 1

* Evidensstyrka anger hur starkt det vetenskapliga underlaget är för respektive utsättningstid:
  1) Starkt 2) Måttligt starkt 3) Begränsat 4) Otillräckligt

** Patienter med kardiovaskulär sjukdom och hög trombosrisk som använder ASA sekundärprofylaktiskt kan stå kvar på ASA till operationsdagen

*** Stora variationer mellan subpopulationer 

**** Vid terapeutiskt INR 2-3 och mål-INR inför operation < 1,4

Utdrag ur ”Rekommendation för utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen inför planerad operation”. Gäller operationer 
med hög blödningsrisk, relativt friska patienter och vid monoterapi. Fullständig tabell finns på www.vll.se/lakemedelscentrum.

Nytt om behandling av huvudlöss 
På grund av problem med resistens har Läkemedels-
verket (LV) kommit med ny rekommendation för be-
handling av huvudlöss. Enligt LV rekommenderas i för-
sta hand medicintekniska produkter och i andra hand 
kombinationen bensylbensoat-disulfiram (Tenutex).

Vi ändrar i Norrbottens läkemedelskommittés 
”Rekommenderade läkemedel 2010” enligt följande: 
Vid huvudlöss används i första hand en dimetikoninne-

hållande produkt, t ex Hedrin. Produkten kan användas 
från och med 6 månaders ålder.

Ytterligare information om ovanstående finns på 
läkemedelskommitténs hemsida under Rekommenda-
tionslistan 2010/Parasitsjukdomar.

Stig Andersson
Sekreterare Norrbottens läkemedelskommitté

Föreläsningar  
via datorn
Nu kan du i efterhand ta del 
av videoföreläsningar från 
Umeå på läkemedels-/terapi-
tema och utbildningsfilmer. 
Följ länken från Utbildning 
på läkemedelskom mitténs 
hemsida.
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Minskat byteskrångel - men inte helt
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) 
införde nya regler i januari 2010 som innebar 
att apoteken alltid måste byta till det billigaste 
generiska läkemedlet på marknaden. Ofta har 
det dock visat sig att det billigaste läkemedlet 
snabbt tagit slut och kunder har drabbats av extra 
tilläggskostnader. 

Krånglet minskade då 
TLV införde fler alternativ för 
apoteken att kunna byta till när 
det billigaste inte finns att tillgå. 

Apoteken har då kunnat expe-
diera flera generiska alternativ 
utan att kunden måste betala 
tilläggskostnader. 

I Behandlingsbladet 2/2010 
skrev vi om krånglet som 
uppstår då en del läkemedel 
inte längre ingår i läkemedels-
förmånen. Apoteken får enligt 
sina regler fortfarande inte byta 
läkemedel som saknar läkeme-
delsförmån, utan måste alltid 
kontakta läkare för byte. 

TLV arbetar för att hitta en 
lösning på problemet, men till 
dess fortsätter bekymren för 
läkare och apotek om patienter 
förskrivs läkemedel som saknar 

läkemedelsförmån eller som 
förlorar förmånen under recep-
tet giltighetstid. 

Därför är det viktigt att 
läkaren alltid väljer en förpack-
ning som ingår i läkemedelsför-
månen och alltså är rabatterad. 
Numera syns det direkt i LM 
under rubriken ”Rab” om en 
förpackning ingår i förmånen 
eller inte. Se pilen ovan.  ■

Anders Bergström

Tar läkarna ansvar för rationell farmakoterapi?
Nexium tas bort från 

högkostnadsskyddet från 15 
januari 2011. (www.tlv.se). 
Det innebär att ett mycket 
effektivt medel hamnar bland 
de udda preparat som patienter 
får betala själva. AstraZeneca 
som tillverkar preparatet är 
förstås upprörda (Dagens 
Medicin 43/2010) och hävdar 
att Tandvårds- och Läkeme-
delsförmånsverket (TLV) 
undanhåller viktig medicin 
från svenska patienter. Hur 
blev det så? 

Utan att förringa H2-block-
arnas roll kan man konsta-
tera att PPI har revolutionerat 
gastroenterologin. Omeprazol 
(Losec) blev en storsäljare, 
som trots olika inskränkningar 
i indikationerna under årens 
lopp erövrade marknaden. 
Patentutgången oroade förstås 
företaget, som dock lyckades 
ta fram en ny variant med 

nya indikationer. Samtidigt 
som generikakonkurrensen 
pressade priserna kom esome-
prazol (Nexium), till ett pris 
som för närvarande är minst 
6 gånger högre. Redan tidigt 
observerades det egendomliga 
faktum, att trots att esomepra-
zol förmodades vara dubbelt så 
effektivt, ökade standarddosen 
från 20 till 40 mg.

Kostnaden för behandling 
av ”magsyrarelaterade besvär” 
sköt i höjden på ett sätt som 
gjorde att TLV redan 2006 
gick igenom sortimentet och 
undantog ett flertal preparat 
från rabattsystemet. Beslutet 
var omtvistat, men restrik-
tionen på gruppens dyraste 
preparat (Nexium) undandrog 
sig närmare intresse. Nexium 
skulle endast förskrivas med 
rabatt ”vid konstaterat sår i 
matstrupen, eller då (andra 
preparat) inte gett ett tillfreds-

ställande behandlingsresultat”. 
Reformen skulle frigöra 175 
miljoner kronor.  TLV:s beslut 
fick stöd av den genomgång 
som SBU gjorde 2007 (Dys-
pepsi och reflux). I den rap-
porten fick inte Nexium någon 
särställning.

Sedan 2006 har priset på 
omeprazolliknande prepa-
rat sjunkit med 75%, men 
förskrivningen av Nexium 
har varit oförändrad. Läkare 
har fortsatt förskriva prepara-
tet. Docent Daniel Schmidt, 
ordförande i expertrådet för 
gastroenterologiska sjukdomar 
i Stockholms läns landsting 
konstaterar: ”Alla PPI hämmar 
produktionen av magsyra. Ef-
fekten beror på dosering.” 

Trots upprepade analyser, 
och fortsatt forskning, har det 
dyra preparatet esomeprazol 
alltså inte lyckats övertyga 
oberoende experter, SBU eller 

TLV, som upprepade gånger 
slagit larm om överkostnader 
och bristande indikationer. 
AstraZeneca har först inför ho-
tet om att mista subventionen 
ändrat marknadsföring, gått 
med på begränsade indikatio-
ner och sänkt priset. 

Men många läkare har 
fortsatt sin förskrivning som 
om inget har hänt. Nu blir det 
slut på detta. Den avskaffade 
subventionen frigör cirka 150 
miljoner kronor per år, för 
Norrbottens del mer blyg-
samma 6 miljoner. Hade ett 
mer ansvarsfullt förskrivnings-
beteende bland läkarna ändrat 
situationen, eller var Nexium 
bara ett hugskott i terapiarse-
nalen? Finns det fler liknande 
exempel?   ■

Robert Svartholm,
informationsläkare
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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.

Aktuella TLV-beslut
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har beslutat om 

följande subventionsförändringar.

Nexium tappar subventionen från 15 januari 2011
Ur TLV:s motivering: 
Nexium, enterotabletter, 20 mg och 40 mg, utesluts ur högkost-
nadsskyddet eftersom nyttan inte svarar mot kostnaden. Dyra 
läkemedel ska inte subventioneras när det finns likvärdiga till 
avsevärt lägre pris. Nexium 20 mg ger sämre syrahämning än 
omeprazol 40 mg. Det saknas studier som visar att Nexium 40 
mg ger bättre läkning än omeprazol 40 mg för patienter med 
erosiv GERD. Nexium är sex gånger dyrare än andra likvärdiga 
läkemedel men det är inte visat att det är bättre för patienterna. 

Beslutet kommer att frigöra cirka 6 miljoner kronor per år i 
Norrbotten.

Observera att subventionen kvarstår för Nexium enterogranu-
lat och Nexium HP. 

Norrbottens läkemedelskommittés rekommenderar sedan 
länge generiskt omeprazol i första hand vid behov av proton-
pumpshämmare. 

Mer information om och bakgrund till besluten finns på  
www.tlv.se/nexium

Subventionsförändringar från 1 februari 2011.
Efter omprövning av subventionen för smärtstillande och inflam-
mationsdämpande läkemedel har följande beslutats:
Subventionen upphör för:
•	 Geler	som	innehåller	ketoprofen	(Zon	gel,	Ketoflex	gel,	 

Orudis gel, Siduro gel) 
•	 Ibumetin	gel	(ibuprofen)	
•	 Eeze	kutan	spray	(diklofenak)	

•	 Xefo	(lornoxikam)	
•	 Xefo	Akut	(lornoxikam)	

Ur TLV:s motivering:
Utvärtes	COX-hämmare	används	för	symtomatisk	behandling	av	
lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med 
muskel- och ledskador (till exempel sportskador). Sammantaget 
bedömer vi att tillfälliga lokala smärttillstånd av lätt till måttlig 
intensitet är tillstånd av låg svårighetsgrad. Behandling med 
utvärtes	COX-hämmare	är	inte	kostnadseffektiv	jämfört	med	
orala	COX-hämmare.

Produkten	Xefo		kommer	att	uteslutas	ur	högkostnadsskyd-
det då företaget inte sänkt priset till högsta acceptabla pris eller 
lägre.	Vad	gäller	Xefo	Akut		konstaterar	vi	att	läkemedlet	endast	
har indikation som korttidsbehandling av mild till måttlig akut 
smärta. Sammantaget bedömer TLV att korttidsbehandling av 
mild till måttlig akut smärta är tillstånd av låg svårighetsgrad 
och	att	Xefo	Akut	inte	uppfyller	kriterierna	för	att	omfattas	av	
högkostnadsskyddet.

Begränsad subvention
Nedanstående läkemedel ingår endast i högkostnadsskyddet för 
patienter som har hög risk för blödningar och för de som har hög 
risk för mag- och tarmbiverkningar, till exempel på grund av hög 
ålder eller tidigare magsår.

•	Arcoxia	
•	Celebra
Mer information om och bakgrund till besluten finns på  

www.tlv.se/smarta   ■

Stig Andersson 
Sekreterare Norrbottens läkemedelskommitté

Aktuella teman på läkemedelsdagarna
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anord-
nar för sjunde året de Norrländska läkemedelsda-
garna i Umeå, 25-26 januari 2011.

Modellen för dagarna har vi 
lånat från Kanada med korta fö-
redrag som ska försöka besvara 
kritiska frågor av praktiskt vär-
de för vården med den evidens-
baserade kunskap vi har just nu, 
hur handlar vi rent praktiskt? 
Detta med hänsyn till resurserna 
ute på ”fältet” och andra både 
hårda och mjuka faktorer som 

en läkare ute i praktisk vård 
måste ta hänsyn till.

Årets teman är:
•	 Skapar	vården	ohälsa?
•	 Antitrombosbehandling	vid	

förmaksflimmer
•	 Hur	kan	vi	förbättra	äldres	

läkemedelsbehandling?
•	 Varför	gör	vi	som	vi	gör?	Och	

varför gör inte patienterna 
som vi säger?

•	 Klinisk	farmakologi	i	ramp-
ljuset.

•	 ”Pillret”	–	en	journalistisk	
betraktelse över spelet kring 
de antidepressiva läkemedlen.

Anmälan senast 9 januari. An-
mälningsblankett och detaljerat 
program hittar du på läkeme-
delskommitténs hemsida under 
Utbildning/Kalendarium.  ■


