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Pfizer har nu beslutat dra in Bex-
tra efter att risker för allvarliga 
hudbiverkningar har rapporterats 
från USA. Hur många är det som 

Det är den provocerande rubriken på en artikel i Läkartidningen nr 14 2005 
av professor Arne Melander vid NEPI. Hans synpunkt är att nästan all be-
handling av hypertoni bör inledas med tiaziddiuretika. Artikeln kan återfinna 
via NEPIs hemsida www.nepi.net

Artikeln rekommenderas till alla som behandlar patienter med högt blodtryck.

Enkätsvar från
100 läkare 
sid 2-3

Rapport från
äldrevårds-
dagen 2005 
sid 4

”Kamrater, någon djävla ordning
får det vara på blodtrycksområdet”

Nästa coxib till indragning…
tror att coxiber över huvud taget 
kommer att användas i Sverige 
om ett år….? Och hur många 
kommer att sakna dem?

Kuckelimuck-medicinen är också 
överreklamerad men den orsakar 
varken  myocardinfarkt eller hudbi-
verkningar.

Enkla,
smarta
byten!

Det finns en del enkla åtgär-
der du kan göra för att förbättra 
ekonomin för din patient och för 
landstinget utan att försämra den 
medicinska kvaliteten:
Byt ut den munlösliga patente-
rade Remeron S® mot mirtaza-
pin och spara 75 kr per månad. 
Då slipper dessutom patienten få 
problem med sveda och obehag 
på tungan. 
Byt Neurontin® mot gabapentin 
och spara upp till 6 kronor per ta-
blett! Vid nyinsättningar för epi-
lepsibehandling och under terapi 
mot värktillstånd kan byta ske 
utan medicinska risker. 
Strunta i alla Lanzo®-varianter 
och skriv omeprazol istället till 
närapå halve-rad dygnskostnad! 

För fler smarta tips: Se läkeme-
delskommitténs utbyteslista på 
hemsidan.



I syfte att analysera behovet hos specialist-
läkarna i landstinget utformade Norrbot-
tens läkemedelskommitté (LK) en enkät, 
som kunde besvaras under tre veckor i fe-
bruari 2005. Enkäten skulle ta reda på hur 
fortbildningen av läkare hittills sett ut i lä-
net och hur man ville ha den i framtiden. 
Frågorna hanterades enbart via datorn, 
lades ut direkt på internet och landstingets 
intranät, där alla kunde nå den via ett klick 
med musen. Även mail med direktlänk till 
enkäten, gick ut två gånger till enskilda lä-
kare och till verksamhetschefer för vidare 
spridning. 

Resultat från webenkäten
101 svar inkom, vilket motsvarar unge-
fär en av sex läkare. Det rörde sig om 59 
allmänläkare, 54 sjukhusspecialister och 
2 privatläkare. Sjukhusspecialisterna var 
uppdelade i följande specialitéer: Medicin 
36 st, Operation 14 st, Psykiatri 5 st. 

I enkäten ställdes ett antal frågor med 
syfte att analysera hur utbildning hittills 
bedrivits i länet och tillfredsställelsenivån 
med detta. 

Gårdagens fortbildning: Vem bestäm-
de utbildningsbehovet?
I frågan om vem som avgör om det finns 

Så tycker 100 läkare
om fortbildningen

behov av en utbildning eller inte ansågs 
verksamhetsledningen och lokala läkar-
gruppen ha stort inflytande. Dock angav 
relativt många, 4 av 10 läkare, att utbudet 
av fortbildning ändå var den viktigaste fak-
torn. 

De allra flesta ville ha sin fortbildning 
på hemmaplan, d v s på den lokala klini-
ken/vårdcentralen. Över 70% av läkarna 
hade under året deltagit i upp till fyra ut-
bildningstillfällen lokalt. Sjukhusspecia-
listerna anser dock att ett visst behov finns 
för nationella/internationella utbildningar, 
med tanke på fördjupningar i specialist-
kunskaper som många gånger inte låter sig 
göra lokalt. 14% av sjukhusspecialisterna 
hade under 2004 gjort utbildningsresor ut-
anför Sverige och 24% utanför länet. 

Oro för att mista kompetens
Den största oron (mest uttalat hos sjukhus-
specialisterna) med samverkansavtalet ver-
kar bestå i farhågor att man i framtiden ej 
kommer att kunna erbjudas utbildning i nu-
varande grad. Man tror att risken finns att 
gå miste om ny kunskap gällande läkemed-
lens effekter, indikationer och biverkning-
ar. Ett fåtal, ungefär en av tio befarar också 
att tappa helhetsbilden genom att gå miste 
om kritiska jämförelser med andra terapier. 
Betydligt fler är dock mest bekymrade över 

att gå miste om möjligheten att möta kol-
legor under trevliga förhållanden. 

Framtidens fortbildning?
Få läkare verkar vara intresserade av korta 
veckovisa fortbildningsmöten. Majoriteten 
anser att månatliga sammakomster med 
fördjupning vore mest optimalt. En tredje-
del vill ha möten mer sällan. 

En av fyra läkare anser det mycket svårt 
att avsätta tid för fortbildning på arbetstid. 
Hos distriktsläkarna ansåg dock huvudde-
len att begränsad tid kunde avsättas. Beho-
vet av specifika frågeställningar framkom 
också. De tre fortbildningsämnen som 
nämndes oftast var i fallande skala diabe-
tes, smärta och hypertoni. 

De flesta ansåg att LK ska bidra med att 
inventera utbildningsbehov, administrera 
och genomföra utbildningar lokalt. Även 
genomförande av regionala utbildningar 
anses värdefullt. Av vikt är också att LK 
utgör ett stöd till verksamhetsledningen i 
analysen av fortbildning. 

Diskussion
Uppskattningsvis var sjätte läkare besva-
rade enkäten, vilket kan anses relativt bra. 
LK gjorde sin första webenkät år 2003, då 
med ungefär samma svarsfrekvens. Vilka 
har då besvarat enkäten? Att döma av de 

Landstingsförbundet och Lä-
kemedelsindustriföreningen 
slöt i år ett avtal om former-
na för samverkan i sjukvår-
den. I stora drag innebär 
avtalet att landstingen nu 
måste axla ett större ansvar 
för läkarnas fortbildning. 



enskilda kommentarerna så drar vi slutsat-
sen att det dels handlar om läkare som är 
mycket positiva till LK:s arbete, intresse-
rade av läkemedel och fortbildningsfrågor. 
En annan mindre grupp, som svarat, har en 
mer negativ inställning till samverkansav-
talet och LK:s arbete. Huvuddelen som ej 
svarat vet vi ingenting om. Enkätensvarens 
externa validitet kan därför ej anses sär-
skilt tillförlitlig.  

Icke desto mindre framtonar en bild som 
överensstämmer väl med LK:s web-enkät 
från 2003: Läkarna i länet avsätter sällan 
arbetstid för fortbildning om läkemedel. 
Läkemedelsföretagen anordnar huvuddelen 
av utbildningen som består av produktin-
formation och terapiinriktad fortbildning. 

Behovet av mer producentobunden fort-
bildning är stort och en majoritet av de 
svarande ser LK som ett stöd till verksam-
hetsledningarna i planeringen, administra-
tionen och genomförandet av läkemedels-
utbildning i framtiden. 

Norrländska läkemedelsdagarna, som 
genomfördes den 1-2 februari, var ett upp-
skattat exempel på ett sådant arrangemang, 
där läkare från de fyra nordliga landsting-
en sammanstrålade för fortbildning i ange-
lägna terapiområden.

Vilket är ditt utbildningsbehov för 
framtiden?
Kiniker och enskilda bör nu specificera 
utbildningsbehovet och delge sin verksam-
hetsledning. Hur upprätthåller vi annars en 
god kunskapsnivå?

Utifrån enkätsvaren konstaterar vi att 
områden som diabetes typ 2, kardiovas-
kulär prevention, behandling av långvarig 
smärta och behandling av demens är områ-
den där behov av fortbildning önskas. LK 
planerar just nu, i samarbete med verksam-
heten, att genomföra fokuserade utbild-
ningar baserat på dessa ämnesområden. 

Mats Eliasson
Anders Bergström 

Sura magar i länet?

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

Användning på kommunnivå år 2004
Def. dygnsdos/tusen invånare & dag

DDD/TIND PPI H2-blockare

Arvidsjaur 33 7

Gällivare 29 7

Jokkmokk 26 7

Haparanda 32 5

Kalix 32 4

Kiruna 24 5

Luleå 32 8

Pajala 33 12

Piteå 36 9

Älvsbyn 48 8

Överkalix 48 5

Användning av protonpumpshämmare (PPI)
fortsätter öka i länet precis som i riket. År 
2004 använde norrbottningarna 32 dygns-
doser per tusen invånare och dag (DDD/
TIND). Att jämföra mot år 2000 då endast 
25 DDD/TIND användes. Trenden är lika 
över landet. Man kan misstänka att syra-

hämmare inte sällan används på tveksam 
indikation. 

En fråga vi ställer oss är varför ökningen 
fortsätter? 

Och vad ligger bakom skillnaderna mel-
lan länets kommuner? Se tabellen nedan.
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Många Läkemedelskommittéer kommer 
under 2005 att fokusera på äldre och lä-
kemedel och 11/3 ordnade vi därför Äld-
revårdsdagen på Sunderby sjukhus för att 
brett diskutera förutsättningarna för en 
kvalitativt högtstående sjukvård för våra 
äldre. Flera föreläsningar ägde rum paral-
lellt, med högt deltagande, inte minst från 
kommunerna. Här presenteras smakprov 
från dagens program.

Vad känner vi till om de äldres behov?
Nästan all kunskap är fragmenterad. Kom-
munen känner till omvårdnadsbehoven, 
medicinarna de invärtesmedicinska proble-
men – men den samlade bilden?  Primär-
vården? Ja, kanske. FAMMI och Centrum 
för Familjemedicin i Stockholm arbetar 
med frågan om hemsjukvård. Allmän-
läkaren Sonja Modin berättade om detta 
och om hennes forskning runt i Sverige i 

samarbete med 
Meta Wiborgh, 
distriktsläkare i 
Luleå. De gam-
la riskerar att 
komma i kläm. 
För att motverka 
detta krävs väl-

Äldrevårdsdagen 2005

Med vår allt äldre befolkning  i 
Norrbotten är omhändertagandet och 
sjukvården av de äldre ett självklart 
prioriterat område för landstingets 
verksamheter. 

utbildad personal och definierade ansvars-
områden, en bristvara inte bara i Norrbot-
ten. Hennes slutsats var att hemsjukvården 
behöver definieras, och patienterna avgrän-
sas för att kunna få adekvat hjälp. 

I vårt län har vi inventerat problemen 
genom en enkät till vårdcentralerna under 
hösten 2004. Enkäten pekade på flera an-
gelägna områden:
• Tidsbrist och/eller felaktig prioritering
• Kompetensbrist bland vårdpersonal
• Brist på kontinuitet bland vårdpersonal
• Egna kompetensproblem främst vad
 gäller vårdetiska frågor
• Problem med informationsöverföring
Våra äldre är högkonsumenter av läkeme-
del. Under ledning av Allmänläkare Kurt 
Magnusson från Gävle och Eva Burström 
från Apoteket diskuterades erfarenheter 
med EDOS-systemet, som kan göra medi-
cineringen säkrare. Om man vet vilka 
mediciner patienten blivit ordinerad, så är 
det förstås enklare att följa upp behand-
lingsresultaten. Kurt visade på vad kon-
tinuitet och struktur kan ge för resultat. 
De gamla på sjukhemmen behöver många 
mediciner, men de får ofta olämpliga och 
för starka mediciner. Med rejäl uppfölj-

ning fick de fler (!) men ofarligare medel 
och mådde bättre. EDOS var en god hjälp. 
Det finns behov av mer utbildning om detta 
system, som också behöver byggas ut för 
att tillfredsställa behoven i länet. Tyvärr är 
EDOS inte ”kompatibelt” med vårt data-
journalsystem.

 Äldrevårdsdagen presenterade också 
”Kompetensstegen” – socialdepartemen-
tets satsning på utveckling av äldrevården, 
under ledning av Bengt Johansson. Vi hade 
vidare en bra diskussion om samverkan 
mellan geriatrik och primärvård. Ett behov 
som framkom är utökat samarbete mellan 
dessa två, en dialog kan ge grund för fort-
satt utveckling. 

Sammanfattningsvis fann vi behov av:
• Avgränsa och definiera hemsjukvårdspati-

enterna – de svårast sjuka och de gamla.
• Avsätt resurser för dessa – det största 

problemet är på ”gräsrotsnivå”, dvs i och 
nära hemmet. Generalistsköterskor, väl-
utbildade undersköterskor/biträden och 
allmänläkare är en bristvara.

• Samverkan, metodutveckling och fort-
bildning behövs förstås, men kräver en 
fungerande basbemanning för att kunna 
få genomslag.

Distriktsläkare Meta Wiborgh och överlä-
kare Göran Karlsson höll, på äldrevårds-

dagen i Sunderbyn, ett seminarium om 
samarbetsvägarna mellan distriktsvården 

och geriatriska vården


