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Har du idéer om hur läkemedelsfrå-
gorna i länet ska utvecklas eller nå-
got tips på vad som kan göras bätt-
re, är du nöjd med det som är eller
vill du klaga på något.

Under rubriken ”LÄKEMEDEL” finns en
enkät på insidan samt i  mittspalten på lä-
kemedelskommitténs hemsida. Enkäten
kan du besvara till och med den 7 maj.

Clarityn är död! Leve cetirizin!
Schering-Plough plockar bort Clarityn® (loratadin) från apotekshyllorna
och marknadsför istället sin nya dyrare antihistamin med snarlikt innehåll.
Välj Cetirizin till din patient istället, så får du en kostnadseffektiv antihista-
min utan krångel.
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Hur ska vi egentligen dosera penicillin? Anders Österlund, ny smittskyddsläka-
re i Norrbotten och tillika ordförande i Referensgruppen för Antibiotikafrågor
(RAF), informerar att dosering tre gånger dagligen ger bäst biotillgänglighet
och därmed mindre risk för terapisvikt och resistensutveckling. Exempelvis
flukloxacillin (Heracillin®) i dosen 750 mg x 2 ger betydligt sämre bakterieav-
dödning än 500 mg x 3 alternativt 750 mg x 3.

Läs vidare på RAF:s hemsida: www.srga.org

Penicillin gånger tre!

Målgrupp är alla läkemedelsförskrivare
i länet (såväl landstingsanställda som pri-
vata). Andra läkemedelsintresserade är na-
turligtvis också välkomna att lämna syn-
punkter. Dina svar är anonyma.

Utnyttja detta tillfälle att påverka läke-
medelsarbetet i Norrbotten!

Kenneth Widäng, ordförande i
Läkemedelskommittén

Web-enkät,
tillfälle att påverka!

SVARA PÅ ENKÄTEN DIREKT

VID DATORN GENOM ATT

KLICKA OCH SKRIVA VAD

DU TYCKER! ENKELT!
Risk finns för ökad förekomst
av cerebrovaskulärt insjuknan-
de när äldre dementa medici-
neras med risperidon (Risper-
dal®) och olanzapin (Zyprex®).

Läkemedlen används framför allt för
behandling av schizofrenier men
Risperdal® har även indikationen all-
varliga orostillstånd hos patienter
med demenssjukdom. Att äldre de-
menta medicineras med risperidon är
därför inte ovanligt.

I Norrbotten intas varannan ris-
peridon-tablett av en patient över 65
år. Var tionde tablett intas av patien-
ter 85 år eller äldre.  I avvaktan på
ytterligare utredning av nytta/risk
med behandling av dementa rekom-
menderar Läkemedelsverket, att ris-
peridon ordineras till demenspatien-
ter så kort tid som möjligt och att re-
gelbunden uppföljning samt ställ-
ningstagande till utsättning bör ske.

Anders Bergström

Risperdal®
- observanda
vid demens!



Företaget Schering Plough har sedan patentet gick ut på lorata-
din, succesivt avvecklat loratadin-varumärket Clarityn® och sat-
sar nu istället på efterföljaren desloratadin (Aerius®).

Inga skäl för Aerius®

Desloratadin (Aerius®) är den aktiva huvudmetabolit som bildas
när loratadin passerat levern efter det att läkemedlet absorberats
till blodet. C:a 60% av en dos loratadin omvandlas på detta sätt
till desloratadin. Detta innebär i praktiken att det från 10 mg Cla-
rityn® bildas 6 mg Aerius®.

Det finns inga belägg för att Aerius® skulle vara bättre när det
gäller att lindra de vanliga symtomen vid allergi. Några jämfö-
rande studier med ”gamla” loratadin eller cetirizin finns inte.
Marknadsföringen är intensiv och bekostas av att Aerius® är över
en krona dyrare än loratadin som idag kostar 2:20 kr i dygnsdos.

Cetirizin – en krona om dagen!
Cetirizin håller nästan tre gånger lägre pris med totalt bara en
krona i dygnsdos. Det är en effektiv antihistamin som dessutom
håller lägst pris. Den finns med på Läkemedelskommitténs re-
kommendationslista och är ”grön” i MOM:en. Vill du ändå för-
skriva Loratadin så föreslår vi att du väljer någon av de lorata-
din-generika som finns. Clarityn® finns i nuläget bara kvar som
smälttablett, mixtur och i små receptfria förpackningar.

Anders Bergström

Andelen omeprazol av protonpumpshämmare ökar i länet. Som
synes av diagrammet har andelen fördubblats februari i år jäm-
fört med samma månad förra året. I Luleå och Piteå utgör hälften
av alla där förskrivna PPI omeprazol.

Omeprazol & simvastatin i februari
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Även simvastatin ökar starkt i februari. Diagrammet visar att
fyra av fem statiner som förskrevs i Piteåtrakten utgjordes av
simvastatin. Vi lyfter på hatten!

Omeprazol Simvastatin

Cetirizin
bästa val!

Ciprofloxacin istället
för norfloxacin
Norfloxacin utgår som rekommenderat läkemedel på lä-
kemedelskommitténs lista. Orsaken är att substansen, av
referensgruppen för Antibiotikafrågor (RAF), bedöms ge
högre risk för resistensutveckling än andra fluorokinolo-
ner, bl.a. på grund av sämre biotillgänglighet. Ciproflox-
acin är nu istället rekommenderad kinolon vid övre urin-
vägsinfektion. Läs mer på  RAF:s hemsida, www.srga.org.

Antihistamin-marknaden har på senare år
utökats med preparat som marknadsförs med ar-
gument som ”mer potent hämning”, ”effekt på fler med-
iatorer” eller ”mindre trötthet” o.s.v.



När ordinationer faxas till dosapoteket finns alltid en risk att in-
formationen med patientens namn och läkemedel hamnar hos fel
mottagare, vilket absolut inte får ske. Dessutom finns risk för
misstag när det gäller doser och mediciner. Det är den största an-
ledningen till att E-dos införs.

Först i Norrbotten
Johan Alsén, läkare vid Stadsvikens vårdcentral, började testkö-
ra E-dos för två år sedan och har fortsatt.

– För mig är det en stor fördel att jag var jag än är har tillgång
till en aktuell medicinlista för respektive patient. Bara det finns
en dator i närheten, säger Johan Alsén. Kommer exempelvis en
patient in akut och har glömt sin lista kommer vi ändå snabbt åt
den. Via E-dos kan även läkemedel som behövs vid akuta fall
beställas och hämtas ut direkt vid närmaste apotek.

– Som med alla nya program finns barnsjukdomar, menar han.
Grunden för E-dos är helt rätt, men den kan bli bättre.

Han anser att landstinget och Apoteket tillsammans bör se över
hur programmet kan förändras så att det bättre stämmer överens
med de rutiner och behov som finns inom vården.

– Ju fler läkare som använder E-dos och kan påverka desto
snabbare går utvecklingen framåt.

Spar tid
Krister Lindvall arbetar som sjuksköterska vid Kallkällans äld-
reboende. Han använder E-dos dagligen.

– Mitt arbete underlättas både när det gäller säkerhet och tid.
Jag kan inte tänka mig att gå tillbaka till de gamla rutinerna.

– E-dos fungerar så att jag loggar in mig och skriver in pensi-
onärens personnummer. Jag får upp en lista på vilka läkemedel
patienten använder, både dagligen och vid behov. Om en under-
sköterska ringer från ett boende inom mitt område och undrar
vad de ska ge när en pensionär exempelvis har värk, kan jag di-
rekt gå in i E-dos och se vilket preparat pensionären ordinerats.
Det gör att medicineringen kan sättas in snabbare än om jag som
tidigare var tvungen att åka ut till boendet och söka fram aktuell
lista.

Säkrare och snabbare med E-dos

Sjuksköterskan Krister Lindvall vid Kallkällans äldreboende
tycker att E-dos underlättar hans arbete.

E-dos ersätter fax och telefon i kontak-
terna med dosapoteket. Det är framför
allt ett säkrare och snabbare sätt att
kommunicera mellan vård och apotek.
Dessutom samlas en patients alla ord-
inationer på ett enda ställe och den
som behöver komma åt uppgifterna
gör det direkt via sin dator.

Läkaren Johan Alsén vid Stadsvikens
vårdcentral ser utvecklings-

möjligheter med E-dos.

– När pensionärerna får nya ordinationer vid ronderna kan an-
svarig läkare skriva in dessa direkt i E-dos. Redan vid komman-
de leverans från dosapoteket kommer de nya ordinationerna med.

Dosapoteket
Jeanette Holmgren  Allocco är chef för dosapoteket i Boden. Hon
ser patientsäkerheten som den största anledningen till att gå över
till E-dos.

– Alla mellanhänder mellan läkare och farmacevter försvinner,
vilket gör att risken för fel minimeras.

Precis som läkare Johan Alsén anser hon att E-dos är långt
ifrån fulländat.

– Det är bara i sin linda. När fler börjar använda E-dos kan vi
också tillsammans utveckla det till att bli ett effektivt instrument
för alla parter. Det är på gång att skapa en organisation som ska
fånga upp synpunkter och se till att förbättringar görs. Från Apo-
tekets sida kommer vi dessutom att ge förskrivarna det stöd som
behövs för att komma igång att använda E-dos.

Britt-Marie Rauman-Krohn
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Erytropoetin ifrågasatt
Rekombinant humant erytropoetin (EPO)
har i snart tjugo år använts för att häva
anemi framför allt vid kronisk njursvikt
och på senare år även som tillägg till cell-
gifter vid cancer. En stadig hemoglobinni-
vå har gett bättre livskvalitet till svårt sju-
ka patienter. EPO har därför länge legat
högt på klinikernas topplistor.

Larmrapporter om erytroblastopeni (år 2002) vid
subkutana injektioner och nu senast antydningar
om ökad tumörprogression hos cancerpatienter
(år 2004) har dock manat till försiktighet och ef-

Ny intressant läkemedelsstatistik för första kvartalet
2004 finns nu tillgänglig. Statistiken ligger i Infoview
som du lätt hittar via Insidan.

Läkemedelsstatistiken hittar du antingen via Datalagrets hem-
sida, IT portalen eller via A-Ö. Man kan också direkt skriva in
adressen i adressfälet på internet explorer.
Skriv  http://datalagret.nll.se/ i adressfältet och då kommer
du till förstasidan för infoview. Klicka på den blå logga in knap-
pen och du kommer in till infoview, du behöver inte ange nå-
got login eller lösenord. Systemet känner av om du är upplagd
mot infoview eller inte via ditt nätverkslogin.

Behörighet
Har du inte behörighet till infoview så kan du kontakta Använ-
darservice som lägger de upp dig som användare.

Beroende på hur din inställning av infoview är så kommer
du först till välkommen sidan. I den vänstra kolumnen klickar
du på Företagsdokument. I företagsdokument ser man alla rap-
porter som finns publicerade på den gemensamma lagrings-
platsen.

Välj  sedan under rullgardinsmenyn Kategorier, Läkemedel
Prognoser.

Observera det finns flera nivåer i rapporten. Allt ifrån hela
landstinget till enskilda vårdcentraler. Rapporten speglar be-
talningsansvar för de olika enheterna.

Välj sedan under kategorier: Läkemedel Topp60. Då får Du
utgångspunkt från vad som förskrivits vid kliniken – vårdcen-
tralen. Den ena rapporten innehåller primärvård och den andra
klinikerna.

Läkemedelsrapporter i din dator

tertanke i användningen (se Läkemedelsverkets
hemsida www.mpa.se, Aktuellt/observanda
2004-01-29).

Hur kommer användningen
att påverkas?
Totala försäljningen av EPO minskade under
2003 med 8 % i riket. I Norrbotten ökade däre-
mot kostnaderna för EPO med 12 % jämfört med
året innan.

Läs mer om specialistläkemedel och EPO på
vår hemsida

Anders Bergström

Kommitté-
kryssets
tre vinnare!
Marianne Granberg, Carin Löwenborg och
Maj Tingvall är de tre lyckliga segrarna i kommitté-
krysset i Behandlingsbladet nr 2. Grattis! Läs mer och se
den rätta lösningen på vår hemsida.


