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Hög andel rekommenderade
generika som förstahands-
alternativ vid t ex statinbe-
handling och antidepressiv be-
handling påverkar i mycket
hög grad landstingets läkeme-
delskostnader.  Av  tabellerna
kan man se att betydande
skillnader föreligger i för-
skrivningsvanorna över länet.
Tabellerna visar procentande-
len i DDD (definierade dags-
doser) av Citalopram i grup-
pen antidepressiva och Sim-
vastatin i gruppen statiner.

Vi lyfter på hatten för Gäl-
livare vad gäller antidepressi-
va och för Piteå vad gäller
statiner.

Fler nyheter
På listan över rekommenderade
läkemedel 2004 hittar du fler
nyheter

Sid 4

Läkemedelsdagen
Ett sextiotal intresserade kom till temadagen som arrangerades
på Sunderby sjukhus onsdagen 18 februari. Läs mer på sid 2-3

Stora skillnader i länet Edos – äntligen!

Användandet av fax och telefon i
umgänget med dosapoteket kommer
under närmaste månaden att ersät-
tas med Edos. Starten har redan skett
med Stadsvikens vårdcentral i Lu-
leå följt av övriga primärvården i Bo-
den/Luleå. Anmälan göres för aktu-
ella läkare och sjuksköterskor arbets-
plats för arbetsplats. Anmälan finns
under nya dokument – rutiner och
heter beställning av Edos. Ytterliga-
re information hittar du på Läkeme-
delskommitténs hemsida, där också
anvisningar om utbildningsprogram
finns.
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Hur avslutar vi onödiga läkemedels-
behandlingar?

Läkemedelsindustrins dokumentation
kring läkemedel går ut på att förse förskri-
varen med instruktioner kring hur man in-
leder och upprätthåller behandling med lä-
kemedel. Fakta kring hur och när man ska
avsluta läkemedelsterapier lyser ofta med
sin frånvaro i FASS-texterna.

Överläkare Claes Lundgren från Skel-
lefteå har av läkemedelskommittéerna gi-
vits ett nationellt uppdrag att samla alla
fakta kring hur man avslutar, ”sätter ut”,
läkemedelsbehandlingar. Claes höll ett in-
tressant seminarium i ämnet med rubriken
”FAS-UT, Konsten att sätta ut läkemedel”.
Handboken ”FAS-UT” beräknas bli klar
någon gång efter sommaren 2004. Di-
striktsläkare Stellan Båtsman från Kalix
berättade inom ramen för seminariet om
”bromsläkemedlen” mot demens.

Distriktläkare Birger Öström samt apo-
tekare Linda Grahn berättade om sitt ge-
mensamma arbete med läkemedelsgenom-
gångar på kommunala boenden i Piteå.
Arbetet har gett mersmak i form av bättre
livskvalitet för patienterna samt sänkta lä-
kemedelskostnader till lika eller bättre
medicinsk kvalitet.

Läkemedelsdagen
– kvalitet och pengar
Norrbottens läkemedelskommitté arrangerar varje vår en
temadag kring läkemedel. Avsikten är att belysa viktiga
frågor inom området ur många aspekter. Perspektivet på
läkemedlen och dess roll spänner över flera yrkeskatego-
rier, patientgrupper och landstingsdivisioner. Läkemedels-
dagen 2004 hade denna gång två överbryggande teman:
Kan läkemedelskostnaderna hejdas utan att vi får sämre
läkemedel? och Hur avslutar vi onödiga läkemedelsbe-
handlingar? Ett sextiotal intresserade kom till temadagen
som arrangerades på Sunderby sjukhus onsdagen 18 fe-
bruari.

Kan läkemedelskostnaderna hejdas
utan att vi får sämre läkemedel?

Kostnadsökningen har tillfälligt brom-
sats med hjälp av utgångna patent och där-
med prisras på en handfull högfrekventa
läkemedel. Vi ser dock en tydlig trend att
patenterade, dyrare läkemedel ökar i an-
vändning hos de breda patientgrupperna.
Detta, sammantaget med att norrbottning-
arnas läkemedelskonsumtion ökar inom
flera terapiområden,  gör att vi får räkna
med att kostnadsökningarna på läkemedel
kommer att ta ny fart framöver.

”Förbättrad medicinsk kvalitet trots bil-
ligare läkemedel” är genomförbart inom
ett flertal terapiområden, dock inte alla.
Om detta handlade Kjell Melanders före-

läsning samt den medicinska kontroversen
om de nya insulinerna mellan Berne Er-
iksson och Richard Forrest.

Att ha bästa patientnytta för ögonen
innebär framför allt medicinska men även
hälsoekonomiska hänsyn. Listan över re-
kommenderade läkemedel, arbetet med be-
handlingsrekommendationer och produ-
centobunden läkemedelsinformation är
några väsentliga verktyg för att nå målet
”Bästa terapi till rätt patient”. Läkemedels-
dagen 2004 visade med all tydlighet att
vandringen mot detta mål måste äga rum
på kommunikationens och samarbetets sti-
gar.

Anders Bergström

Claes Lundgren
arbetar med "FAS-
UT", en samman-
ställning av doku-

mentation kring när
och hur man avslutar

läkemedelsbehand-
lingar.



Inom de kommunala äldreboendena i Norrbotten ligger medel-
användningen på 10,5 dagligt använda läkemedel per person och
dag. Variationen är dock stor. Det finns sjukhem med medelan-
vändning 5 läkemedel per boende medan andra enheter använ-
der i medeltal närmare 20 stående läkemedel per person. Detta
enligt Landstingsrevisionens rapport från juni 2003. Norrbotten
är inte på något sätt unikt här, eftersom rapporter från läkeme-
delsgenomgångar i andra landsting visar på liknande läkemedel-
sanvändning.

Gruppen 75 år och äldre utgör knappt en tiondel av befolk-
ningen, men svarar för mer än en fjärdedel av läkemedelskon-
sumtionen i Sverige. Det är därför logiskt att patientgruppen äg-
nas särskild uppmärksamhet.

Vad kan vi göra?
I januari 2004 presenterade Socialstyrelsen kvalitetsindikatorer,
särskilda mått, som kan användas för att följa och bedöma kvali-
teten i äldres läkemedelsanvändning. Distriktsläkare Göran Wal-
ler berättade, på läkemedelsdagen, om indikatorerna som dels
utgår från läkemedlen och dels från sjukdomar. Hela dokumen-
tet finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida samt även på läke-
medelskommitténs hemsida under rubriken ”Läkemedelsrevi-
sion”.

Läkemedelsgenomgångar i Norrbotten har skett sporadiskt med

Nytt om polyfarmaci hos äldre
De äldre använder mest läkemedel. De är också den
grupp som är mest känslig för farmakologisk påverkan
och biverkningar. På Läkemedelsdagen på Sunderby
sjukhus diskuterades flera frågeställningar kring poly-
farmaci och äldre.

goda resultat sedan fem år tillbaka, nu senast i Piteåbygden. Un-
der 2004 kommer division Primärvård att intensifiera arbetet inom
den kommunala äldreomsorgen. Bl.a. har avtal tecknats med
Apoteket berättade divisionschef Bo Westerlund.

Anders Bergström

I rekommendationslistan 2004 finns inget slutligt ställ-
ningstagande till de nya insulinerna. Frågan är under be-
handling.  En kostnadsökning med över sex miljoner kro-
nor per år kräver ju klara medicinska skäl för att genom-
föras.
Förstahandsvalen på rek-listan 2004
 Actrapid® , Insulatard® och Mixtard®30 är de traditionel-
la valen för blodsockerkontroll. Notera att engångspen-
norna för Actrapid och Mixtard bytt namn till ”Novolet”.
Benämningen Mixtard® 30/70 har ersatts med benämning-
en Mixtard® 30.
De direktverkande Novorapid®, Humalog® och blandin-
sulinet Novomix® samt den långverkande Lantus® får en
allt vidare användning. Läkemedelskommittén har fört
ingående diskussioner utan att ännu nått samsyn kring
detta. Diskussionen i Norrbottens Läkemedelskommitté

Vilka insuliner ska
användas?

fortsätter och vi återkommer i frågan efter hörande av dia-
betologer och allmänläkare.
Hur gör då andra läkemedelskommittéer?
Stockholm och Skåne har inte med de nya insulinerna i
sina generella rekommendationer, medan Västra Götaland
däremot tagit med de nya.

Kenneth Widäng
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Skriv namn och adress på raderna bredvid. Faxa / posta  KOMMITTÉ-
KRYSSET till oss senast torsdag 1 april. Bland de rätta lösningarna lot-
tar vi ut tre presentkort på en fullpris CD-skiva.
Norrbottens Läkemedelskommitté, Gudrun Marklund,
Sunderby sjukhus, 97180 Luleå. Fax 0920-28 00 20.

Kjell arbetar på Apoteket Sunderby sjuk-
hus och är en hejare på att göra korsord.
Lös KOMMITTÉKRYSSET före april!

Matsmältning, illamående:
Eftersom Marzine® avregistrerats har vi
lagt in meklozin, Postafen® som ett an-
vändbart alternativ vid illamående. Posta-
fen® finns både som tablett och stolpiller.
Osteoporos, bisfosfonater: Alendro-
nat, Fosamax® har bättre dokumentation
på frakturförebyggande effekt än Didro-
nate® som utgår. Fosamax® veckota-
blett är dessutom en beredningsform som
underlättar för patienten.
Nervsystemet, demens: Donepezil,
Aricept® in på listan. Kolinesterashäm-
marna har en etablerad plats när det gäl-
ler att bromsa demensutvecklingen i ini-
tialt skede. Viktigt att behandlingen följs

I förra numret av Behandlingsbladet informerade vi om vad som var nytt,
på rekommendationslistan 2004, inom hjärta-kärl, andningsorgan, herpes
och psykiatri. Här följer fler nyheter:

Fler nyheter på listan över
rekommenderade läkemedel 2004

upp eftersom långt ifrån alla patienter
har nytta av läkemedlet.
Prostatabesvär: Alfuzosin kvarstår
men i smidigare beredningsform, Xatral
OD®. Finasterid, Proscar® ny på listan
som alternativ vid säkerställd körtelför-
storing.
Parasiter, skabb: Permetrin, Nix®
kräm är nytt förstahandsval vid skabb.
12 timmars applicering tillräckligt.
Infektioner: Erytromycin, Ery-Max®
tillbaka på listan som andrahandsalterna-
tiv mot luftvägsinfektion när pc-allergi
föreligger. Trimetoprim sulfa, Eu-
saprim®, har en plats som andrahands-
val vid pyelonefrit hos kvinnor.

Hud: Adapalen, Differin® ersätter Abere-
la® vid akne. Differin® finns i två bered-
ningsformer samt ger färre hudbiverk-
ningar.
Psykiatri, oxazepam kvarstår: Vid
kortvarig behandling av tillfällig ångest /
oro kvarstår oxazepam, Oxascand® som
rekommendation. Vi konstaterar att prepa-
ratet av misstag fallit bort från rekom-
mendationslistan 2004.

Vågrät Lodrät
1.  Kurera 1.   Eng. Räkning
2.  Zocord för 1 kr / dag 6.   Popgrupp
3.  Jeansgeneral 13. Proletär Ivar
4.  Mindre äldre skiva 16. Larus
5.  Idag 18. Böna
6.  Säljer Nitromex 21. Bäst mot magsyra
7.  Drake 22. Obeslutsam
8.  Bra att ha i ryggen 23. Nykterhetsorg.
9.  Njure och lever 24. Joloort
10. Diarium 25. Är på styva linan
11. Natrium 26. Klostersyster
12. Brödkrydda 27. Representant
13. Station i Residensstad 28. Hammaras
14. Lena Dahlman 29. ATC-kod L01A X03
15. Argentum 30. Kvällstidning
16. Skyar 31. Varmt ställe
17. Nimbus 32. Pugilistskyd
18. Orm
19. Avkastar
20. Mindre kurort


