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Läkemedelsstatistik för såväl ekonomisk
uppföljning som kvalitetsarbete kommer i
ny förbättrad version i början av 2004.

Utbildningsdagar
Läkemedelskommittén och datalagret in-
bjuder till utbildningstillfällen med allmän
information kring läkemedelsstatistikens
uppbyggnad och speciell presentation av
de nya rapporterna och hur de kan tas fram.
Utbildningen sker i två omgångar den 19
och 23 februari klockan 13.00 - 16.30 på
Sunderby sjukhus. Kursen vänder sig till

Nya läkemedelsrapporter – utbildning

verksamhetschefer, förskrivare och läkar-
sekreterare som biträder verksamhetsche-
ferna med statistikframtagning.

Anmälan via e-post till
gudrun.marklund@nll.se senast 10 februari.

Få farmakologiska nyheter men pa-
tentutgångar ger nya läkemedels-
namn som Simvastatin, Omeprazol
ratiopharm och Norfloxacin.

Den nya listan skickar vi ut under januari
till sjukhus, vårdcentraler, privata vårdgi-
vare, kommuner och apotek. Vi hoppas att
formatet skall passa både skrivbord och
ficka. På kommitténs hemsida finns listan

Ny rekommendationslista
kapitelvis lätt åtkomlig. Där finns också
en pdf-fil för utskrift på några A4-sidor  för
de som vill klistra på väggen eller ha ut-
brett på skrivbordet. Extra exemplar kan
rekvireras via Gudrun Marklund,
gudrun,marklund@nll.se; tfn 0920-28 21 52
inom NLL 82 152.

Vi presenterar några av nyheterna på
listan på sid 3.

Det gick
ihop sig
Läkemedelsåret 2003 har varit
mycket positivt ekonomiskt sett
för receptläkemedel. Däremot
ökar kostnaderna kraftigt för
slutenvårdsläkemedel.
Statsanslaget kommer sannolikt att
räcka för första gången hos oss och
det gäller inte så många landsting.
Ett grattis till de som hjälpt till på
kliniker, vårdcentraler, privatmott-
aningar och apotek. Hjälp har vi fått
av de stora patentutgångarna på sim-
vastatin och omeprazol. Det finns
fortfarande stora marginaler att sän-
ka kostnaderna utan kvalitetsförsäm-
ring genom att till exempel fortsätta
att byta ut Lipitor® och Nexium®

mot simvastatin och omeprazol.

Felval
i MOM
Elektroniska recept gör att
en ny typ av felordinatio-
ner ökat i länet.

Läs mer på sid 2

Läkemedelsdag
18 februari
Som vi meddelande redan i förra
Behandlingsbladet: En spännande
och angelägen studiedag på Sun-
derby sjukhus om läkemedel, nya
listan mm!

På dagordningen:

FAS-UT Claes Lundgren, Skellefteå
och Västerbottens läkemedelskommit-
té. Om konsten att trappa ut läkeme-
del. En första unik chans att lyssna på
detta utdrag ur en kommande bok i ett
angeläget ämne.

Läkemedelsrevisioner När, Var,
Hur och inte minst Varför? Erfarenhe-
ter från Piteå av det nya uppdraget till
primärvården. Alla som ”slentrian-
mässigt” sätter in eller förlänger för-

skrivningar till gamla människor bör
lyssna på Birger Öström m.fl.

Nya rekommendationslistan
med statistik från Norrbotten. Vad för-
skrivs och till vilket pris?

Medicinsk kontrovers Ska vi
alltid förskriva ”senaste nytt” och till
varje pris? ”Tillräckligt bra – räcker
det”. Exemplet nya Insuliner till de-
batt!

Håll utkik – aktuellt program – ”he-
tare” för varje dag på Läkemedelskom-
mitténs hemsida!

Målgrupp Läkare, förskrivare, che-
fer, ekonomiansvariga och politiker.

Informationsläkare
Robert Svartholm



Felval i MOM
Här följer några exempel av det som upp-
täckts på länets apotek:
Fel läkemedel: Atenolol istället för Atarax,
Esucos istället för Etalpha, Methergin is-
tället för Methotrexate, Accupro istället för
Acura.

Fel styrka: Tramadol 100 mg istället för
Tramadol 50 mg, Provera 5 mg istället för
Provera 500 mg, Natriumklorid
243 mg/ml istället för 9 mg/ml,
Fragminstyrka ej vald utifrån an-
tal ml.

Fel läkemedelsform: Ibumetin
gel istället för tabletter, Chloro-
mycetin droppar istället för sal-
va m.fl.

Fel standard-dosering vald:
Kåvepenin, Tramadol, Pronax-
en

Förskrivaren har
ansvaret
Förskrivaren har ansvaret för att ordina-

Den stora användningen av elektronisk ordination i Norrbotten gör att gamla misstag ersätts av nya.
Svårtydd handstil har ersatts av snabba val av felaktigt läkemedel med liknande namn och helt annan effekt.

tionen är korrekt. Innan du som ordinatör
signerar aktuell ordination får du en lista
över vilka läkemedel som ska signeras.
Innan e-receptet skickas får du dessutom
en lista på de läkemedel som är på väg att
sändas till apoteket. Dessa funktioner är
till för att du alltid ska kunna dubbel-kon-
trollera ditt läkemedelsval, styrka och för-
packning. Ta även för vana att skriva ut

indikationen för läkemed-

let i doseringsrutan. Detta ökar chansen att
ett felaktigt läkemedelsval kan uppmärk-
sammas på apoteket innan det når patien-
ten.

Apoteken upptäcker mycket
Apotekspersonalen har också ett ansvar för
att patienterna använder rätt läkemedel på
rätt sätt. Många misstag rättas till på apo-
teket men vi vet inte hur många patienter
som ändå kommer hem med fel läkeme-

delsordination i apotekspåsen.
Bara på Apoteket Sunderby
sjukhus har man under två må-
nader uppmärksammat 10-talet
felaktiga val på elektroniska re-
cept. Efter diskussion med pa-
tient och läkare har de upptäckta
felen kunnat rättas till innan de
åsamkat problem. Ett fall har dock
anmälts enligt Lex Maria där pa-
tienten under en längre period ta-
git dubbel dos av ett läkemedel
p.g.a. felaktigt dosval som ej obser-
verades.

Från och med 2004 kommer alla anställda inom lands-
tinget att ha tillång till det elektroniska biblioteket
EIRA.

Nu är det klart med
Norrbottens läns landstings

anslutning till EIRA!

Här kan man via landstingets intranät
söka i 5 medicinska databaser,
• CINAHL - current index to nursing

and allied health
• Medline
• AMED - allied and complementary

medicine database
• Psycinfo
• Cochrane library

Dessutom kan man läsa 60 medicin-
ska tidskrifter i fulltext. En förteck-
ning över titlarna finns På Sociome-
dicinska bibliotekets hemsida http://
www.ltu.se/depts/lib/sociomedicin-
ska/

Sunderby sjukhusbibliotek och So-
ciomedicinska biblioteket  kommer
under våren att erbjuda utbildnings-
tillfällen där vi visar hur man använ-
der EIRA.

För närvarande är 15 landsting an-
slutna till avtalet och vill man läsa mer
om EIRA kan man gå in på landstings-
förbundets hemsida
http://www.lf.se/eira/vadareira.htm

Har ni frågor kring EIRA kan ni
skicka dem till lotta.frank@hv.luth.se

Diabetesdagen

Du som inte kom med - och alla ni som
inte hann anmäla er kan kanske få chan-
sen igen under våren. Behovet av återkom-
mande träffar för alla som arbetar med den-
na stora sjukdomsgrupp är stort. Metabo-
la syndromet, värdet av nya metoder för
glukoskontroll samt behandling med mo-
tion och läkemedel diskuterades. Läs full-
ständig rapport om diabetesdagen på Lä-
kemedelskommitténs hemsida.

Under hösten 2003 ordnade Läke-
medelskommittén en kurs i diabetes
under ledning av Richard Forrest på
Ralph Lundstensgården i Ersnäs.

www.nll.se
Hälso- och sjukvård

A-Ö

Klicka på...

eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...



Under hösten 2003 har det varit hög aktivitet i läkemedelsrå-
den, i behandlingsgrupper och bland terapiansvariga för att
få till stånd en ny lista över rekommenderade läkemedel.

Bakgrundstankar
om rek-listan

Arbetet med läkemedelsrekommenda-
tioner sätter alltid den medicinska nyt-
tan i första rummet. Först i andra hand
kommer ekonomiska överväganden. Lä-
kemedelskommittén koncentrerar sig på
att välja de lämpligaste förstahandsva-
len för användning inom primärvården
och för de stora patientgrupper som öm-
som behandlas på sjukhusen och ömsom
i primärvården.

Lagom stor
Vi försöker undvika en diger lista med
flödesscheman och förbehåll. Rekom-
mendationslistan har varit alltför basal
inom en del områden varför vi utökat
med andrahandsval inom psykiatri, in-
fektion och luftvägar.

Förskrivaren väljer terapi –
apoteken väljer vara
Eftersom apoteken numera byter gene-

Aciklovir förstahandsval
Numera kan antivirala krämer för be-
handling av herpes simplex köpas re-
ceptfritt på apoteken. Det är här säl-
lan indicerat med tablettbehandling
varför indikationen utgår från rek-lis-
tan.

Vid genital herpes kvarstår vår re-
kommendation att använda aciklovir.
Läkemedlet är väldokumenterat och
ger vid rätt dosering lika bra läkning
som andra antivirala medel vilka allt-
jämt är patenterade och därmed be-
tydligt kostsammare. Exempel på
aciklovir-produkter är Geavir® eller
Aciklovir Ranbaxy®.

Av de som insjuknar i herpes zos-
ter beräknas uppemot 50% drabbas
av långvarig postherpetisk neuralgi
(Evidensbaserad äldrevård, SBU-rap-
port 2003, s. 175). Tidigt insatt anti-
viral terapi ger här en viss reduktion
av tiden med smärta. Nytt för 2004
är att läkemedelskommittén som för-
stahandsval rekommenderar aciklo-
vir 800 mg  x  5 i en vecka som anti-

viral behandling till dessa patienter.
Denna kur ger lika hög aciklovir-halt
i blodet som en veckokur valaciklovir
(Valtrex®) 1 gram  x  3.  Jämförande
studier visar på något kortare smärt-
duration med valaciklovir men inga
skillnader i intensitet, analgetikaför-
brukning eller livskvalitet enligt janus
i Stockholm (www.janusinfo.org).

En fördel med aciklovir är betyd-
ligt lägre kostnad. Ett teoretiskt räk-
neexempel: Om all Valtrex®-behand-
lad zoster i länet skulle ersättas med
aciklovir så skulle besparingen enbart
på landstingskronan bli 500.000 kr per
år. Fördelen med Valtrex® är, förutom
marginellt kortare smärtduration, att
den kan upplevas enklare att ta ( x3
mot x5).

Mot bakgrund av detta flyttar vi nu
ner Valtrex® till 2ndra handsval vid
herpes zoster. Låt patienten själv väl-
ja om han vill betala 700 kronor mer
för att slippa ta tabletter 5 gånger per
dag.

Nyhet vid herpes-infektion  Nyheter för psykiatri
Depression Citalopram GEA är nu ensamt som
förstahandsval även om fluoxetin finns kvar som
ett bra alternativ. En ny andrahandsrekommenda-
tion finns i form av Remeron som kan prövas när
byte från Citalopram blir aktuellt och där sömnbe-
svären är mycket framträdande.
Psykos Väl beprövade haloperidol (Haldol) har
kommit tillbaka och får ses som ett förstahandsval.
När rigiditet blir besvärande får naturligtvis alter-
nativ övervägas och där finns fortfarande risperi-
don (Risperdal) kvar på listan.
Sömnstörning Vid tillfällig sömnstörning är
fortfarande Zoplikon NM Pharma försthandsre-
kommendation. De relativt få som får biverkningar
av detta preparat rekommenderas andrahandsvalet
Zolpidem (Stilnoct).
Ångest vid drogmissbruk Denna rubrik är
ny för rek-listan i Norrbotten men innehåller ge-
nomgående gamla välkända läkemedel: Dixyrazin
(Esucos), hydroxizin (Atarax) och  prometazin
(Lergigan)
Ångest, paniksyndrom Även denna rubrik
är ny på rek-listan.  Här får  Citalopram GEA säll-
skap med Klomipramin, som tillhör de klassiska
antidepressiva medlen med därtill hörande ofta
god effekt  och ett smalt terapeutiskt intervall.

rika så har vi i årets lista ytterligare to-
nat ned handelsnamnen. Apoteken väl-
jer bästa generika utifrån pris och till-
gänglighet.  Försöksverksamhet med ge-
nerisk förskrivning pågår i Västra Göta-
land, men än tar det något år innan det
är genomfört i den dagliga verksamhe-
ten.

Handelsnamnen behövs tills
vidare i MOM
I MOM hittar Du rekommendationerna
somgrönfärgade. Grå färg innebär att lä-
kemedlet kan ersättas med ett lämpliga-
re läkemedel som finns rekommenderat.
Vi har en del bekymmer med att alltid
få detta rätt. Ser du något som ter sig
fel så hör av Dig till
gudrun.marklund@nll.se.
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Rekommendationslistan är dynamisk och vi
tar gärna emot dina synpunkter på förbätt-
ringar både av innehåll och presentations-
form.



Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté.
Redaktionen tar tacksamt emot material (helst via e-post). Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera.
Ansvarig utgivare: Kenneth Widäng, kenneth.widang@nll.se.
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Några förstahandsval för cirkulationen.

  Nyheter för hjärta och kärl

Antikoagulantia
Lågmolekylära hepariner är grundläggande vid trombos, både
som behandling och profylax. Dalteparin (Fragmin®) används
avgjort mest i länet. Tinzaparin (Innohep®) åker ut eftersom
användningen har varit låg och den lilla prisskillnaden som är
bedöms inte motivera ansträngningen som ligger i att byta pre-
parat-tradition. Innohep® saknar dessutom indikation instabil
angina.

Hypertoni - Salures® och atenolol i första
hand. Enalapril ockå ett förstahandsalternativ
Inga nyheter som motiverar ändring av vår rekommendation:
Salures® och / eller atenolol i första hand. Enalapril är en väl-
dokumenterad och prisvärd ACE-hämmare som står sig. Pris-
nivån är idag full jämförbar med diuretika. Hos diabetiker har
enalapril dokumenterat njurskyddande egenskaper och är ett
bra förstahandsval vid hypertoni hos denna patientgrupp.

AII-antagonister endast i undantagsfall
En del patienter får idag AII-antagonister (Cozaar® m.fl.) utan
att ACE-hämmare prövats innan. Vår åsikt är att AII-antago-
nister i första hand kan komma ifråga vid biverkningar av ACE-
hämmare. Läkemedelskostnaden för AII-antagonister är påtag-
ligt mycket högre än för enalapril.  Således avstår vi i nuläget
från att rekommendera AII-antagonister som till den breda grup-
pen hypertoniker endast tillför avsevärda kostnadsökningar utan
förbättring av medicinsk kvalitet.

Hjärtsvikt
Nytt är Bisoprolol som selektiv betablockad: Ett prisvärt och
väldokumenterat alternativ till carvedilol (Kredex®) och meto-
prolol (Seloken®). Eftersom patentet gått ut har prisnivån fallit
och flera generika finns. Dessa har dock inte ännu inte fått
indikationen svikt p.g.a. att de inte lämnat in ansökan till Lä-
kemedelsverket om detta. Merck har dock lyckats slippa ut-
bytbarhet på sin Emconcor CHF® eftersom den har bipack-
sedlar anpassade till indikationen. Dessutom finns den i styr-
kor lägre än 5 mg, vilket generika saknar. Vi förslår att man
använder Emconcor CHF® i upptitreringsfasen och därefter
övergår till Bisoprolol-generika för att ytterligare minska över-
kostnaderna.

  Nyheter för luftvägarna

Astma
Förstahandsval är alltjämt terbutalin (Bricanyl®) och salmete-
rol (Serevent®) som kortverkande resp. långverkande beta-
stimulerare. Förstahands-steroid är alltjämt budesonid (Pulmi-
cort®) och andrahandsval är som tidigare flutikason (Flutide®).

Kombinationsmedlet Symbicort® är ett lämpligt andrahands-
val när patienten har problem med följsamheten. En patient
som tidigare stått på långverkande beta-stimulerare och korti-
kosteroid i separata inhalationer kan här få lite enklare vardag.
Förutsättningen är naturligtvis att patienten är stabil och inte
fluktuerar i sitt kortisonbehov. Symbicort® med dosen 1x2 kos-
tar 9:20 per dygn vilket är lika mycket som Pulmicort® och
Oxis® var för sig. Symbicort® är dessutom godkänd med do-
sen en gång per dygn. Konkurrenten Seretide® är inte godkänd
för dosering en gång dagligen. Det är, förutom bättre följsam-
het, även en ekonomisk fördel att inhalera läkemedlet en gång
per dygn eftersom kostnaden per dos är densamma.

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)
Ipratropium (Atrovent®) kvarstår som förstahandsval till den-
na patientgrupp som tyvärr ännu inte har några fullgott effek-
tiva läkemedel att välja på. Vi har även tagit med tiotropium
(Spiriva®) som andrahandsval till patienter med svårare KOL.
Dessa behöver då inte multimedicinera med Atrovent® utan en
dos Spiriva® om dagen täcker behovet.

Inhalationssteroid och långverkande betastimulerare bör re-
serveras till speciliastvård (patienter med svår KOL och frek-
venta inläggningar pga exacerbationer). Nebulisatorbehandling
hör också till specialistvård och bör begränsas till patienter
som inte kan hantera pulverinhalatorer och där man tydligt vi-
sat reversibilitet. Korverkande betastimulerare har inte någon
plats som underhållsbehandling vid KOL

Acetylcystein brustabletter är med på listan igen eftersom
KOL-patienter med kraftig slembildning i luftrören upplever
en lindring av läkemedlet. Observera att acetylcystein är verk-
ningslös till patienter med bronkit, förkylning m.m.

Rhinit
Budesonid Scand Pharm® nässpray är förstahandsval och er-
sätter mometason (Nasonex®) som utgår. Bu-
desonid Scand Pharm® är likvärdig med övri-
ga nasala kortikosteroider men är 30-40 % bil-
ligare. Budesonid är den glukokortikoid som
finns i Rhinocort®. Rhinocort® är den mest an-
vända nasala steroiden i länet. Den är betydligt
dyrare än Budesonid Scand Pharm® utan att till-
föra något mervärde. Om Budesonid Scand
Pharm® skulle ersätta hälften av dagens
kortikosteroider i länet kan vi spara ca
700.000 kr per år med lika medicinsk
kvalitet.

Antihistaminer
Cetirizin är ett förstahandsval när histaminutlöst rhinit, kon-
junktivit eller klåda behöver behandlas. Läkemedlet har sam-
ma aktiva substans som Zyrlex® och ligger bäst till i pris p.g.a.
utgånget patent. Loratadin (Clarityn®) är liksom spegelisome-
ren desloratadin (Aerius®) dyrare utan att tillföra något medi-
cinskt mervärde.


