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Nu fi nns E-dos som direktval i 
nedre listan på insidan. Hoppas 
att det underlättar inloggningen.

Använd E-dos
Äntligen kan hela länet använda 
E-dos. Ni som förskriver eller läser 
APO-dos skaffa Er behörighet och 
övergå till E-dos. All information 
fi nns på läkemedelkommitténs hem-
sida. Se länkarna som fi nns högt i 
högerspalten.

Skälen
• Ej acceptabelt att faxa patientupp-

gifter med personnummer och 
namn.

• Svårigheter att hålla reda på om 
en papperslista är den aktuella 
listan.

• Korrekt förvaring av listor i en i 
övrigt datoriserad dokumentation.

Med hälsning från läkemedels-
kommittén

Kenneth Widäng

Nu fi nns program med 
bra medicinska besluts-
stöd för hypetoni, hjärt-
svikt och riksvärdering 
på hjärt- och kärlområ-
det.

www.inlinedss.se
namn: lk
lösen: norr

Spara under Favoriter.
Du behöver inte logga in
igen om du går in på sidan
inom 30 dagar.

Utveckling av 
MOM i VAS
 – ett samarbete mellan Norrbotten 
och Jämtland.

Sid 4

Läkemedelskommittéerna i Norra regionen inbjuder till två dagar 
fyllda med intressanta ämnen och framstående föreläsare. Platsen 
är Universitetssjukhuset. Program och anmälningsblankett hittar du 
på läkemedelskommitténs hemsida. Skynda innan det blir fullbokat!Sista chansen att anmäla dig!

Sista chansen
att anmäla dig!

Fett och sött • Det gör ont! • Tänkvärt
• Kvinnligt och manligt • Risk och frisk

• Hur mycket är nya dyra läkemedel värda? 

Lättare
nå E-dos

Bra program för
riskvärdering 

Kenneth Widäng
summerar sina
sju år som ordförande
i läkemedelskommittén
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Norrländska
läkemedelsdagar
i Umeå 1-2 februari



Läkemedel jämställs med andra resur-
ser i sjukvården.

Bakom läkemedelsreformen för nu åtta år 
sedan låg en önskan att läkemedel skulle 
värderas på samma sätt som protesmate-
rial, vårdplatser, distriktskötersketimmar 
och andra medel för att bedriva sjukvård. 
Som drivkraft låg hela den västliga värl-
dens kraftigt skenande läkemedelskostna-
der, och i likhet med andra tillfällen när 
det blir bekymmersamt med resurshushåll-
ning sågs behovet av en koppling mellan 
befogenheter och ansvar. Alltså iväg med 
ansvaret från centrum utåt och i detta fall 
från staten till landstingen. För att få nå-
gon reell innebörd har utvecklingen gått 
vidare så att den som förskriver läkemedel 
också har något infl ytande över ekonomin 
kring läkemedlen. Detta är en lång och mö-
dosam väg. Min bild efter de här åren är 
att läkemedelsvalen i förskrivarkåren suc-
cessivt börjat ske på ett mer eftertänksamt 
sätt både vad gäller medicinsk nytta och 
vad gäller ekonomiska realiteter. Patien-
terna och jag som läkare diskuterade aldrig 

Sju år med läkemedelskommittén

kostnaden för en läkemedelsbehandling är 
för tio år sedan. Detta sker nu åtminstone 
några gånger varje vecka.

Evidensbasering
Under den gångna perioden har evidensba-
sering, bästa tänkbara behandling utifrån 
nuvarande kunskap, gjort sin entré för att 
förmodligen stanna. Detta är nog en själv-
klart bra grund för valen i de allra fl esta 
situationer. Ibland kan man ändå fundera 
över vilka förluster som kan uppstå: Är be-
handlingen som är klok för en grupp klok 
för varje individ i gruppen? Var skall den 
lätta galenskap som ofta ligger bakom mer 
avgörande utvecklingssteg mot förbättrade 
behandlingar rymmas?

Nå hur som helst önskan om ett välfung-
erande förskrivningsstöd i VAS kan vara 

ett sätt att hjälpa till med att hålla reda på 
var evidensen befi nner sig för tillfället. 
Komma framåt i detta arbete har inte varit 
enbart enkelt. Nu är vi på gång. (Se separat 
artikel.) Till min förtjusning kommer jag 
få möjligheter att fortsätta detta arbete ett 
tag till.

Sjukdom eller mätvärden
En stor del av den ökade läkemedelsbe-
handlingen riktar sig inte längre mot sym-
tomgivande sjukdomar utan mot mätvärden 
som åtminstone ibland pekar på kommande 
sjukdomsutveckling. Här har vi hela hjärt-
kärlsprofylaxen med blodtrycksmediciner, 
statiner och tromboshämmande medel men 
också delar av protonpumpshämmarean-
vändningen, diabetesmedicineringen och 
psykofarmakaanvändningen. Hur långt är 
det rimligt att kompensera effekterna av 
oklok livsföring med läkemedel? Är det i 
så fall individens eller samhällets ansvar 
och val? Emotionellt övergivna ungdomar 
och fl yktingar i en orimlig väntesituation 
får sjukdomssymtom. Vilka resurser skall 
satsas på läkemedel? Vilka resurser skall 

Dags för en liten
summering av sju år

som läkemedels-
kommittéordförande

Bakre raden från vänster: Anders Bergström, Tommy Sundell, Lena Forsberg, Majvor Müller, Johan Alsén, Gudrun Marklund, Richard 
Forrest och Birger Öström. Främre raden från vänster: tillträdande ordf Björn Olsson och avgående ordf Kenneth Widäng.



satsas på att åtgärda sjukdomsalstrande si-
tuationer? Jag är inte beredd att svara men 
nog är frågorna av denna typ värda att dis-
kutera och bidra med bakgrundskunskap 
till från oss i vården.

Fokus på verksamheten
Det blir onekligen en hel del resonemang 
om vad saker kostar i offentlig verksam-
het. Vi borde mycket mer titta på vad vi vill 
uppnå. Och sedan använda resurserna för 
att nå detta mål så nära som möjligt. Ett par 
kamrater jag har i den privata sfären mär-
ker jag är minst lika rädda för utgifter som 
någonsin våra uppdragsgivare inom den 
offentligt fi nansierade vården men med en 
påtaglig skillnad. Man tar gärna kostnader 
som leder mot målet/lönar sig men stry-
ker friskt i allt annat. Är det ett bra skäl 
för fortsatt medicinering att ett medel nog 
var till hjälp för 10 år sedan? Hjälper det att 
förbättra hälsan idag?

Tack, det har varit roligt
Att arbeta i en grupp som representerar 
olika medicinska verksamhetsområden 
och där utgångspunkten är medicinsk 
kvalitet har varit roligt och stimulerande. 
Ibland kan olika tolkningar av verklighe-
ten ge upphov till rejäla och uppfriskande 
meningsmotsättningar. Sånt skärper argu-
menten och tvingar fram omprövning när 
isen inte riktigt bär. Runt om fi nns några av 
de positiva, ifrågasättande, humoristiska, 
funderande och kloka personer jag haft 
förmånen att jobba med. Några som borde 
varit med saknas bilder på.

Lycka till Björn
Gillar att det blev Du som kommer efter. 

Studien jämförde 75 mg acetylsalicyl-
syra med placebo hos 7599 högrisk-
patienter med nylig stroke/TIA och 
åtminstone en ytterligare vaskulär 
riskfaktor och som redan hade erhållit 
clopidogrel. Man hade en behandlings- 
och uppföljningstid på 18 månader. 
Den primära end-pointen var ett kom-
posit av ischemisk stroke, hjärtinfarkt, 
vaskulär död eller rehospitalisering för 
akut ischemi.

I behandlingsgruppen drabbades 15.7% 
av end-pointen i jämförelse med 16.7% 
i placebogruppen. Den absoluta riskre-
duktionen var således 1%. Livshotande 
blödningar var högre i kombinations-
gruppen, 2.6% jämfört med 1.3%. Ing-
en skillnad i mortalitet kunde ses. Man 
drar slutsatsen att man genom att addera 
75mg acetylsalicylsyra till clopidogrel 
hos högriskgrupper med nylig stroke/
TIA insignifi kant minskar risken för 

vaskulära händelser men att risken för 
livshotande blödningar ökar.

Denna studie borde göra, att vi idag 
är synnerligen försiktiga med kombina-
tionen Trombyl+Plavix till våra stroke/
TIA-patienter, trots att denna studie, 
som så många andra, har en del fråge-
tecken.

Kjell Melander
spec.inv.medicin
medicinkliniken

Kalix Sjukhus

En studie kallad MATCH (Aspirin and clopidogrel compared with clopido-
grel alone after recemt ischaemic stroke or transient ischaemic attack in 
high-risk patients (MATCH): randomised, double-blind, placebo-controlled 
trial) publicerades härförleden i Lancet 2004; 364:331-31. 

Ökad risk för livshotande blödning
vid kombination clopidogrel - acetylsalicylsyra efter stroke eller TIA

Jag vet att Du kommer att förbättra 
kommitténs arbete på viktiga delar. 
Förhoppningsvis får kommittén ett 
ännu bredare utbyte mot alla Norrbot-

tens förskrivare. De första expertgrupper-
na tror jag kommer att se dagens ljus under 
närmaste året.

Kenneth Widäng

Några av de personer som Kenneth jobbat med under sina år 
som läkemedelskommitténs ordförande.

Britt-Marie Rauman Krohn

Lars Hetta Robert Svartholm Peter Skeppar

Kjell
Melander

Göran
Waller

Bjarne Eriksson Ingrid Brännström
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Utveckling av MOM

En MOM per patient
Avsikten med arbetet är att mVy (den nu-
varande landstingsgemensamma läkeme-
delslistan i Norrbottens län) ska bli aktiv 
eller med andra ord, att det blir en MOM 
per patient i landstinget.

Normalt ser varje förskrivare alla läke-
medel patienten fått förskrivet av andra 
vårdgivare i länet. I Norrbotten idag har 
dock psykiatrin oftast valt att inte lägga in 
sina förskrivningar i mVy.

Waranordinationer
Under projektet ska också tidigare arbete 
kring Waranordinationer i Norrbotten 
aktualiseras med målet om att även detta 
ska kunna fungera på ett tillfredsställande 
landstingsövergripande sätt.

Flera ingångar till läkemedlen
Förutom nuvarande ingång via läkemedels-
namnet för att hitta ett läkemedel i VAS 

planeras att man ska kunna söka läkemedel 
utifrån indikationer.

Varulistan
Varulistan, från vilken läkemedlen väljs, 
ska utvecklas på så sätt att man först väljer 
läkemedel och sedan styrkor och förpack-
ningar så att listan får ett betydligt mer be-
gränsat omfång.  

Pekare
Planer fi nns även att utveckla den nuva-
rande färgmarkeringen i VAS kring rekom-
menderade och icke rekommenderade pre-
parat till direkta kopplingar där alternativ 
fås fram utan extra sökarbete.

Varningar
Automatisk varning vid överkänslighet och 
interaktion planeras. För kvinnor i fertil 
ålder ges varning när olämpliga läkemedel 
vid graviditet och amning förskrivs. 

I arbetet med att få vår nya datorjournal VAS som ett allt bättre hjälpmedel 
vid läkemedelsbehandling pågår planering av en rad utvecklingsarbeten kring 
medicinordinationsmodulen, MOM, den del i VAS där läkemedel förskrivs. 
Nedan presenteras de tankar som fi nns på ett tidigt planeringsstadium för att 
fl er ska få möjlighet att påverka slutresultatet.

Per Magnusson Jämtland, Kenneth Widäng Norrbotten 

(medicin-ordinations-modul) i VAS
ett samarbete mellan Norrbotten och Jämtland

Länkar
Som stöd till förskrivare planeras länkar 
till informationskällor som kan vara till 
nytta vid förskrivningen, t ex läkemedels-
verket, SBU, Infomedica osv.

Standardiserade doser
Avsikten är också att ta fram en möjlighet 
att ange exakta doser på ett sådant sätt att 
det blir möjligt att förskriva via behand-
lingstid istället för att alltid behöva förskri-
va en exakt mängd.

Går det att genomföra?
Delar går med säkerhet att genomföra. För 
vissa delar kan däremot för stora problem 
dyka upp under vägen. Hur det verkligen 
går får framtiden utvisa.

Tidsplan
Arbetet beräknas ta en hel del tid, men 
vår nuvarande förhoppning är att föränd-
ringarna ska kunna levereras i två eller tre 
etapper under det närmaste året eller dryga 
året. På läkemedelskommitténs hemsida 
kommer att ges tillgång till mer konkreta 
förslag allt eftersom arbetet framskrider. 

Ansvariga för arbetet
Detta är ett gemensamt arbete för Jämt-
land och Norrbotten med deltagande från 
IT sidan i båda länen. Läkemedelskommit-
téerna är ansvariga för förskrivarperspek-
tivet. Kontaktpersoner: Per Magnusson i 
Jämtland och Kenneth Widäng från Norr-
botten.

Maila gärna synpunkter till
per.magnusson@jll.se eller

kenneth.widang@nll.se.

Lista över läkemedel
som påverkar trombo-
 cyt funktionen hittar
du på läkemedels-
kommitténs hemsida.
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