
terna/apotekskunderna genom att 
alltid förskriva läkemedel med 
läkemedelsförmån. Tyvärr syns 
inte detta direkt i VAS/LM. Idag 
måste man först välja läkemedlet 
i varuregistret innan man genom 
att trycka på ”info” eller ”för-
packning” kan se om läkemedlet 
har läkemedelsförmån. Utveck-
lingsarbete pågår för att göra 
information om läkemedelsför-
månen mer tydlig i VAS/LM.
Anders Bergström
Ordförande,
Norrbottens läkemedelskommitté

www.nll.se

Generiskt utbyte på apo-
tek har förekommit sedan hösten 
2002 och uppskattas hittills ha 
sparat sju miljarder kronor. Man 
har emellertid sett att det finns 
ytterligare besparingsmöjligheter 
och därför har TLV på regering-
ens uppdrag nu ändrat reglerna. 
Skillnaden mot tidigare system 
är nu att apoteken alltid måste 
byta till det billigaste läkemedlet 
på marknaden och inte bara det 
billigaste läkemedlet som finns 
hemma på lager. Det är TLV 
som varje månad bestämmer 
vilket generiskt läkemedel som 
är billigast och som följaktligen 
alla Sveriges apotek måste be-

Att byta läkemedel – inte helt lätt!
Samtidigt som de nya apotekskedjorna tar över sina apotek har Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV) infört nya regler för utbytbara läkemedel.

ställa hem. Det nya systemet har 
orsakat att det av TLV utvalda 
”månadens läkemedel” snabbt 
tagit slut hos tillverkaren. 

TLV måste då fatta beslut om 
ett nytt ”månadens läkemedel” 
innan apoteken vet vilket prepa-
rat de ska beställa hem. TLV har 
också infört ytterligare begräns-
ningar i utbytet. Så här skriver 
man i sin information på www.
tlv.se: ”Om du som kund vill ha 
något annat utbytbart läkemedel 
än det som står på receptet eller 
det billigaste, måste du betala 
hela kostnaden själv. Kostnaden 
räknas inte in i högkostnads-
skyddet.”

http://www.tlv.se/Global/
TLVDokument/generiskt-utbyte-
kundinfo-apotek.pdf

För att ytterligare komplicera 
förhållandena finns den gamla 
regeln om att apoteken inte får 
byta ut ett generiskt läkemedel 
som saknar läkemedelsförmån. 
Det innebär att om läkaren för-
skriver ett generiskt läkemedel, 
som saknar rabatt, kommer apo-
teken inte att byta ut läkemedlet. 
Kunden får betala hela kostna-
den utanför högkostnadsskyddet 
eller så får läkaren förskriva ett 
nytt recept.  

Läkemedelsförskrivaren kan 
förbättra situationen för patien-

Det finns många olika 
typer av läkemedel mot smärta 
vid artros. Glukosamin är en 
av substanserna, det godkända 
användningsområdet är som 
symtomlindring vid lätt till 
måttlig artros.

Glukosamininnehållande 
läkemedel ingår i den 
omfattande genomgång 
av smärtstillande och 
inflammationsdämpande 
läkemedel, som görs 
av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 
(TLV). Genomgången görs 
i samverkan med bland 

Subvention av glukosamin upphör 15 maj

andra Socialstyrelsen inom 
ramen för deras arbete att 
ta fram nationella riktlinjer 
för vård av rörelseorganens 
sjukdomar. Hela genomgången 
av smärtstillande och 
inflammationsdämpande 
läkemedel väntas bli 
presenterad  juni 2010.

Välgjorda studier har 
inte tillräckligt väl visat att 
glukosamin ger en tydlig 
medicinsk effekt. 

Det betyder att nyttan för 
glukosamin inte svarar  mot 
kostnaden. TLV:s  slutsats är att 
användningen av glukosamin 

inte är kostnadseffektiv och 
att läkemedlen ska uteslutas ur 
högkostnadsskyddet. 

TLV har därför tidigarelagt 
delbeslutet att dessa läkemedel 
utesluts ur högkostnadsskyddet 
från och med den 15 maj 2010:

Artrox
Comfora 
Donacom
Glucomed
Glucosine
Glukosamin Copyfarm
Glukosamin Ferrosan
Glukosamin Pharma Nord

På nationell nivå säljs 
läkemedel med glukosamin för 
cirka 125 miljoner kronor per 
år, varav nästan 70 miljoner 
utgörs av statlig subvention. 
Besluten att utesluta glukosamin 
ur högkostnadsskyddet kommer 
således att frigöra nästan 70 
miljoner kronor per år. Det är 
pengar som kan användas till 
andra angelägna områden inom 
hälso- och sjukvården.

Norrbottens läns landstings 
subventionskostnad för 
glukosaminprodukterna år 2009 
var cirka 1,8 miljon kronor.

Stig Andersson



Kortdoser - nyhet i VAS-läkemedel den 29 mars
Från 29 mars kommer 

ett nytt system med kortdoser 
att vara infört i VAS/LM. När 
man ordinerar ett läkemedel 
ersätts fältet Dosering, där 
man kunnat skriva fritext 
med två fält Dosering och 
Indikation. I dessa fält får man 
välja mellan fasta alternativ. 
Dessa alternativ skapar i sin 
tur texter i Patientanvisning 
så att inmatningen av nya 
recept underlättas. Texten 
i Patientanvisning är alltid 
redigeringsbar och kan ändras 
på valfritt sätt.

Lätt att hitta
Skriv första tecknet i den 
kortdos du letar efter och sedan 
Enter. Då kommer du in i listan 
på rätt ställe för att kunna leta 

www.nll.se

vidare. Se exempelbilden med 
fältet för Dosering.

Dosering
Alla de vanliga kortdoserna som 
exempelvis 1+0+1+0, 1x2 och 
1tnvb finns med. Om du inte 
vill använda kortdosmöjligheten 
så behöver du bara klicka Enter 
utan att skriva något i fältet. 
Då kommer ”eo”, som står för 
enligt ordination, i kortdosfältet 
och ingen text skapas i 
patientanvisningen. 

BereDningsformerna
Tabletter förutsätts om inget 
annat skrivs. Vid andra 
beredningsformer föregås 
kortdosen av en bokstav 
exempelvis ”m10+0+10+0 = 
10 ml på morgonen, 10 ml till 

middag”. De beredningsformer 
som finns med är Tabletter 
(inget prefix) Droppar – d, 
Inhalationer – i, Milliliter – m, 
Stolpiller – s, Slidpiller – v. Så 
om exempelvis letar en kortdos 
för flytande så skriv m? där ? 
ersätts med lämplig siffra.

inDikation
Under Indikation hittar du några 
vanliga skäl till att medicinen 
skall användas. Där finns 
också administrationssätt i viss 
utsträckning. Exempelvis ”inmp 
- Injiceras intramuskulärt mot 
psykiska besvär”.

CentraLt oCh LokaLa 
register
Doseringar och indikationer, 
som ju är fraser till 

patientanvisningstext, finns i två 
landstingscentrala register. Från 
detta har de sedan förts över 
till alla lokala - klinikbundna 
register. Vill man ha inlagt ny 
dosering eller indikation måste 
man framöver vända sig till 
läkemedelskommittén som kan 
se till att den kommer in i det 
centrala registret och sedan kan 
tas ner och användas lokalt. 
Se läkemedelskommitténs 
hemsida under förskrivning 
för mer information om 
kortdoser och även länk till en 
instruktionsfilm.

Kenneth Widäng
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LÄKEMEDELSUTVECKLINGEN I NORRBOTTEN 2009

huvudgrupper

Utfall och förändringar på huvudgruppsnivå

tio största grupperna (atC-nivå 3)

största kostnadsökningen (atC-nivå 3).

Stig Andersson, leg. apotekare 
Läkemedelsanalytiker och sekreterare 
Norrbottens läkemedelskommitté

rekvisitionsLäkemeDeL
Kostnaden för humanläkemedel 
ATC-kod A-V som rekvirerats 
(huvudsakligen i slutenvård) 
i vårt landsting var 159 Mkr 
(AUP exkl moms), en ökning 
med cirka 11 Mkr (8%) jämfört 
med 2008.

L-gruppen står 
för den största 
absoluta ökningen 
(5,7 Mkr) på 
huvudgruppnivå 
(ATC-nivå 1).

De tio största 
läkemedels-
grupperna står 
för 52% av 
totala läkeme-
delskostnaden i 
öppenvård.

L- och J -grup-
pen ökat mest 
i absoluta tal 
och den som 
minskat mest är 
B -gruppen.

Detaljerad statistik för öppen- och slutenvård presenteras på Läkemedelskommitténs hemsida. 

UtfaLL 2009
Utfall och förändringar 

jämfört med 2008 baserat på 
förskrivning från arbetsplatser i 
Norrbotten till norrbottningar. 

ÖppenvårDsfÖrskrivningen
Den totala kostnaden (dvs 
landstingets förmånskostnad 
plus patientens egenavgift 
samt merkostnad) för 
humanläkemedel (ATC- 
kod A-V) förskrivet till 
norrbottningar från arbetsplatser 
i Norrbotten samt uthämtat 
på apotek uppgick till 
690,7 miljoner kronor (exkl 
moms) baserat på apotekens 
utförsäljningspris (AUP). Det 
motsvarar en minskning med 
drygt 8 Mkr (-1,2%) jämfört 
med 2008.

Volymen läkemedel uppgick 
till 170 miljoner dagliga 
definierade dygnsdoser (DDD), 
en ökning med 2,5 % jämfört 
med år 2008. Medelkostnaden 
AUP per DDD var 4,07 kr. År 
2008 var den 4,20 kr. 

Förmånskostnaden för 
landstinget (NLL-kostnad) 
som genererats av förskrivning 
från arbetsplatser i Norrbotten 
minskade med 12 Mkr till 
532 Mkr år 2009 jämfört med 
föregående år.
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Morfin utgör 
förstahandsalternativet vid 
oral behandling av olika 
former av svår opioidkänslig 
smärta. Det finns få skäl för 
val av oxikodon, egentligen 
bara när biverkningar av 
morfinbehandling kvarstår trots 
individanpassad dos.                                                                            

För de fåtal patienter 
som behöver oxikodon i 
depotberedning finns nu ett 
alternativ som är dyrare än 
Dolcontin men billigare än 
Oxycontin. Depottabletten heter 
Oxycodone ratiopharm och 

Oxycodone ratiopharm
sparar 500.000 kr på årsbasis 
om vi skulle använda den 
istället för Oxycontin. 
Oxycodone ratiopharm finns i 
samma styrkor som Oxycontin 
förutom lägsta styrkan 5 mg. 
10 mg–tabletten är dock försedd 
med skåra och kan alltså 
delas.   

För att åstadkomma 
besparingen måste läkaren 
ordinera Oxycodone ratiopharm 
eftersom utbyte Oxycontin – 
Oxycodone ratiopharm inte sker 
med automatik på apoteken. 
Läkemedelskommitténs 

hanteringsordning för den 
smärtstillande läkemedels-
substansen oxikodon har 
reviderats med anledning av 
detta. Se ”Hanteringsordningar” 
i vänster spalt på hemsidan. 

väLj DoLContin i fÖrsta 
hanD                    
En större besparing kan 
åstadkommas genom att istället 
använda förstahandsvalet 
Morfin och Dolcontin i så hög 
utsträckning som möjligt. Detta 
sker också i hög grad inom 
länets sjukvård. I Norrbotten 

används morfin-beredningar 
som förstahandsval i mycket 
högre utsträckning jämfört 
med riksgenomsnittet. I 
uppföljningsportalen på 
läkemedelskommitténs hemsida 
kan vi se att andelen morfin av 
övriga starka opioider ökat från 
38% till 44% under 2009.

Anders Bergström
Ordförande, Norrbottens 
läkemedelskommitté
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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.

Indraget läkemedel - Reductil
Läkemedlet Reductil 

(sibutramin) har dragits in 
på grund av ökad risk för 
hjärtinfarkt. En stor del 
av akutintagningarna på 
medicinklinikerna orsakas av 
läkemedels-biverkningar. Det är 
säkert ofrånkomligt när allt fler 
människor lever allt längre tack 
vare allt fler läkemedel. Inte 
desto mindre så är det uppenbart 
att läkare ordinerar läkemedel 
med riskabla biverkningar på 
vaga boliner och att många 
patienter har svårt att korrekt 
följa de allt mer komplicerade 
ordinationerna (1). Inte minst 
problematiskt är det när 
läkemedel lanseras för bred 
användning mot folksjukdomar 
eller avses användas för att 
påverka riskfaktorer (2).

Nyligen drogs Acomplia 
in av säkerhetsskäl och 
nu har de europeiska 
läkemedelsmyndigheterna 
dragit in Reductil (sibutramin) 
på grund av ökad risk för 
hjärtinfarkt. 

Sibutramin har funnits 
på den svenska marknaden 
sedan 2001 och ända in i det 
sista marknadsförts intensivt. 
I SCOUT-studien (3), vars 
resultat presenterades i slutet 
av förra året, deltog cirka 9 800 
obesa/överviktiga patienter med 
känd kardiovaskulär sjukdom 
eller med hög risk att utveckla 
sådan sjukdom. Syftet var att 
utvärdera hur viktminskning 
med sibutramin i den här 
patientgruppen påverkade risken 
att drabbas av kardiovaskulära 

komplikationer. 
Deltagarna följdes i upp till 

sex år och resultaten visade 
att de som behandlats med 
sibutramin löpte en signifikant 
högre risk att drabbas av 
hjärtdöd, hjärtinfarkt eller 
stroke jämfört med de som 
fick placebo. Den långsiktiga 
faran med övervikt var alltså 
ofarligare än medicineringen 
mot den - ”boten värre än 
soten”.

Det är dags att kräva att 
det görs relevanta studier om 
säkerhet innan läkemedel 

referenser:
1. Treatment for chronic illness must be less disruptive to people’s daily lives 
http://www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.b2803
2. Hovelius B et al. Skapar Vården Ohälsa. Studentlitteratur 2009
3. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Reductil-
indraget-tillsvidare-/

med tveksam nytta släpps 
ut på marknaden! Ett 
kritiskt förhållningssätt 
till marknadsföringens 
locktoner blir ett allt 
viktigare professionellt 
förhållningssätt. På de olika 
Läkemedelskommittéernas 
rekommendationslistor finns 
beprövade preparat att lita till. 
Okontrollerade experiment 
och försök bör begränsas i den 
kliniska vardagen.

Robert Svartholm
Informationsläkare 


