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NLL har ansökt om stimulansmedel 
för förbättringsarbeten inom vård 
och omsorg om äldre personer. 
Medel är sökta främst till förbätt-
ringar inom rehabilitering, kost och 
nutrition, läkemedelsgenomgångar, 
socialt innehåll, demensvård och 
förebyggande hembesök. 

Styrgruppen för bidraget, som består av di-
visionschefer och yrkesprofessionella före-
trädare, har fastställt mål för de projekt 
som ska genomföras i Norrbotten. 

Inom läkemedelsområdet är målet att eli-
minera onödig läkemedelsanvändning och 
optimera läkemedelsbehandlingen utifrån 

Stimulansmedel till läkemedelsarbete 
inom äldreområdet

kvalitetsindikatorer. Uppföljning kommer 
att göras på antalet genomförda multipro-
fessionella läkemedelsgenomgångar och 
apodosserver-statistik (antalet läkemedel, 
fast ordination i snitt per patient samt på 
sju utvalda läkemedelsgrupper). Även upp-
följning via öppna jämförelser/läkeme-
delsregistret angående förekomst av D-in-
teraktioner hos patienter > 75 år. I förbätt-
ringsområdet kost och nutrition är ett av 
målen att minska användningen av laxativa 
medel.

Strategin är att en del aktiviteter kommer 
att genomföras länsövergripande, men det 
finns också möjlighet att erhålla pengar för 
lokala projekt. För samordning och hand-

ledning skapas nu en central grupp med 
kompetens inom projektledning, ekonomi, 
uppföljning och information. Denna grupp 
har till uppdrag att genomföra länsprojekt, 
men även stötta och handleda lokala initia-
tiv. 

Har du någon projektidé som hänger 
samman med de fastställda målen, kon-
takta mig. Första fördelning av medel till 
inskickade projektplaner kommer att ske 
vid styrgruppens möte den 13 juni.

Camilla Andersson
Samordnare av stimulansmedlen

Norrbottens Läns Landsting

Mira och Markus – nya ledamöter
Vi välkomnar våra nya ledamöter Mira Granberg, internmedicinare från Piteå och Markus Beland, 
distriktsläkare vid Jokkmokks Vårdcentral. 

”Jag har läst i Umeå och kom sedan till 
Piteå för att göra AT-tjänst. Efter avslutad 
AT började jag ST-utbildning inom allmän 
internmedicin och blir klar under hösten. 
Planerar att så småningom bli gastroente-
rolog. Det känns spännande att få delta i 
Läkemedelskommitténs arbete och jag ser 
det också som en chans att lära mig mer om 
läkemedel.”

Mira Granberg. Markus Beland.

”Jag är distriktsläkare vid Jokkmokks 
Vårdcentral och började min anställning 
för tio år sedan som ST-läkare. Sedan fem 
år tillbaka har jag specialistkompetens i 
allmänmedicin. Jag är tysk och kommer 
från Berlin.

I Jokkmokk har vi under de senaste åren 
idkat ett visst intresse för ”rationell läke-
medelsanvändning”. Vi lyckades faktiskt 

spara en slant och är övertygade om att 
våra patienter inte mår sämre. Vi upplevde 
det dessutom lite som en välgörande utma-
ning. Sedan ett par månader är jag invald 
som ledamot i Norrbottens Läkemedels-
kommitté. Läkemedelskommittén utgör 
en nödvändig motvikt till läkemedelsindu-
strins skickliga påverkan av oss läkare och 
allmänheten. Nödvändigt för att pengarna 
inte finns i obegränsad utsträckning och 
för att ”läkemedelsinformationen” inte alla 
gånger är helt uppriktig.”



En av läkemedelskommitténs uppgif-
ter är att rekommendera läkemedel 
som är rationella utifrån patientens, 
förskrivarens och samhällets perspek-
tiv. Förändringar som påverkar per-
spektivet kan ske och nya effektiva 
behandlingsprinciper kan tränga ut 
gamla beprövade, trots ökade initiala 
kostnader. Å andra sidan kan gamla 
beprövade metoder hänga med som 
gamla slagdängor och vinna allt 
mer acceptans då effektiviteten med 
tiden styrks. Hjärtläkemedlen är inget 
undantag.

Årligen gör vi försök att uppdatera hjärt-
läkemedlen så att de överensstämmer med 
rådande nationella riktlinjer samtidigt som 
vi försöker ge akt på vår lokala tradition, 
vilka ibland avviker från övriga Sveri-
ges traditioner. De sistnämnda märks inte 
minst i det faktum att vi i praktiken endast 
har förstahandsrekommendationer och inte 
kommer med andra- och tredjehandsre-
kommendationer. Andra läkemedelskom-
mittéer ger ut hela behandlingskompen-
dier, men detta har aldrig varit Norrbottens 
läkemedelskommittés avsikt. Detta ger oss 
som förskrivare ökad frihet, men ställer oss 
också inför kravet att själva uppdatera oss 
noggrant angående läkemedelsval som fal-
ler utanför det första alternativet. Här må vi 
var och en känna våra styrkor och svaghe-
ter. Som ett steg på vägen vill jag kommen-
tera några av de ändringar som skett i vår 
senaste rekommendation som gäller 2007 
och tills vidare.

Högt blodtryck
Den viktigaste principiella ändringen är en 
nedgradering av betablockerarnas ställning 
vid behandling av högt blodtryck. Den se-
naste utgåvan av SBU rapport ”Måttligt 
förhöjt blodtryck” april 2007, tar upp detta 
faktum. I slutsatserna skriver man: ”För 
personer med okomplicerad hypertoni är 
de gynnsamma behandlingseffekterna på 
insjuknande i hjärt-kärlsjukdom likartade 
för terapi baserad på de stora läkemedels-
grupperna tiaziddiuretika, ACE-hämmare, 
kalciumantagonister och ARB (Evidens-
styrka 1). 

Betablockerare reducerar risken för slag-
anfall i mindre grad (Evidensgrad 1). Det 
beror till en del på en sämre blodtrycks-
sänkning (Evidensstyrka 2). Detta innebär 
att vi sparar betablockerare i första hand 
som tilläggsterapi till dem med bevisad 

renin-angiotensin-aldosteronsystemet be-
handlingseffekter på hjärt-kärlsjukdom, där 
effekter utöver tryckreduktion också är 
tänkbara (ACE-hämmare, Evidensstyrka 2; 
ARB Evidensstyrka 3).” 

Angiotensin-II-receptorblockerare 
(ARB) är att betrakta som alternativ till 
ACE-hämmare då biverkningar uppstår. 
Det är sällan skäl att primärt förskriva 
ARB innan man prövat de betydligt mer 
kostnadseffektiva ACE-hämmarna. En stor 
besparingspotential kan ligga i detta förfa-
rande, utan att patienternas hälsa äventyras 
och de med verkligt behov får tillgång till 
ARB.

Det har i ett flertal studier framkom-
mit att vår behandling av exempelvis högt 
blodtryck sällan leder till att målblodtryck 
uppnås. Vi har idag generellt en mycket 
bra arsenal av läkemedel, som mindre ofta 
ensamma, men väl i kombination borde ge 
oss bra möjligheter att genomföra effektiva 
behandlingar. Med dagens kostnadsläge är 
det vanligen inte de höga läkemedelspri-
serna, utan våra lågt ställda mål som är de 
största hindren att genomföra en effektiv 
behandling av våra hjärt-kärlpatienter. Här 
finns möjlighet till förbättring.

Rekommenderade hjärt-kärlläkemedel 2007
kranskärlssjukdom eller som tilläggsterapi 
till övrig blodtryckssänkande behandling. 
Vår rekommendation av betablockerare 
är Metoprolol Hexal. Metoprolol är den 
överlägset mest använda betablockeraren 
i Norrbotten, har en god dokumentation 
vid hypertoni, som sekundärprofylax efter 
hjärtinfarkt samt vid hjärtsvikt. Det tidigare 
rekommenderade bisoprolol har också en 
utmärkt dokumentation och är ett fullgott 
alternativ.
 
Vad gäller kalciumantagonister önskar vi 
byta felodipin mot amlodipin av följande 
skäl: 
De båda preparatens dokumentation är i 
stort likvärdig. Båda har god dokumenta-
tion vid behandling av högt blodtryck. Vad 
hjärtsvikt beträffar finns en studie som vi-
sade behandlingsneutralitet med felodipin 
vid lätt-måttlig hjärtsvikt i NYHA-klass II-
III. Amlodipidin har två större studier med 
medelsvår-svår hjärtsvikt att luta sig mot 
med behandlingsneutral effekt. 

Amlodipin torde således vara något bätt-
re dokumenterad på denna patientgrupp.

Amlodipin är bättre 
miljöcertifi erat än felodipin
Amlodipin har en effekt som sätter in lång-
sammare än felodipin, vilket kan vara en 
fördel ur biverkningssynpunkt.

Vi ansluter oss till samma rekommenda-
tion som Västerbotten och Västernorrland 
och ökar samsynen kring läkemedelsbe-
handlingen.

God dokumentation
Vad ACE-hämmarna beträffar kvarstår vårt 
val av enalapril, som rekommendation. Det 
är den överlägset mest använda ACE-häm-
maren. Den har en god dokumentation från 
början av 1990-talet. Dess konkurrent rami-
pril har ett flertal starka studier från slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talet, men 
någon stor avgörande skillnad verkar inte 
föreligga. För närvarande finns båda prepa-
raten som generika, båda har effekt på mor-
talitet och morbiditet och är jämförelsevis 
billiga jämfört med deras tidigare priser. 
Det viktigaste är här inte preparatval, utan 
att vi försöker att vidga indikationerna till 
högriskindivider utan hjärtsvikt. SBU skri-
ver i sin senaste uppdatering av rapporten 
”Måttligt förhöjt blodtryck” från april 2007 
att ”...hos patienter med hög kardiovas-
kulär risk (många riskfaktorer) och sam-
tidig diabetes mellitus typ 2 ger block av 

Kjell Melander Överläkare 
Medicinkliniken Kalix Sjukhus

Ledamot i Norrbottens 
Läkemedelskommitté
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Hanteringsordning:
glukosamin (Artrox®, Glucosine® m.fl.)

Godkänd av läkemedelskommittén 070503Fakta:

1. Indikation för glukosamin är symtomlindring vid lätt till måttlig
artros.

2. Enskilda företagssponsrade studier har visat att vid sex veckors 
kontinuerlig behandling uppnås marginell förbättring av smärta, dock 
utan att behovet av tilläggsanalgetika kunnat minskas. Tre månaders-
studier visar ännu mindre effekt enligt Cochrane-analys från 2005. 3. Under 2006 publicerades den oberoende s.k. ”GAIT-studien” där 

1.600 patienter fick glukosamin under sex månader. Här noterades 
ingen effekt av glukosaminbehandling på smärta vid knäartros.4.  Läkemedelsverket rekommenderar vid artros läkemedelsbehand-

ling i andra hand, efter att man provat fysisk träning och viktkontroll. 
Paracetamol är förstahandsval.
5. Landstingets förmånskostnad för glukosamin var 2,5 miljoner kro-
nor under 2006. 

Läkemedelskommittén rekommenderar:• Att patienter som vill få receptförskrivet glukosamin först
bör  använda receptfritt glukosamin kontinuerligt under 
minst tre månaders tid. • Att patienter som ordinerats glukosamin under längre tid 
än sex månader bör pröva avsluta behandlingen för att 
därmed kunna avgöra om glukosamin haft önskad effekt.

Anders Sundelin
Johan Alsén

Överläkare, VO Ortopedi
Distriksläkare

Division Operation    Division PrimärvårdAnders Bergström
Apotekare
Ordförande LäkemedelskommitténNorrbottens Läns Landsting

Prova sluta 
med glukosamin
Det finns idag en enighet hos läkemedelskommitténs expertis inom 
primärvård, ortopedi och reumatologi att pågående behandling med 
glukosamin bör avslutas under en prövotid, för att därefter tillsam-
mans med patienten kunna avgöra om medlet haft påstådd effekt. 
Se hanteringsordningen nedan.

Öppet brev om 
läkemedelsarbetet
Jag är kirurg och började läsa medicin 1976. Jag har, med 
min ålder, ett närmats historiskt perspektiv på hur förskriv-
ningsvanorna har ändrats genom åren. Det jag nu skriver 
är egentligen självklarheter för alla oss som arbetar med 
läkemedel. 

Kring läkemedel finns mycket starka ekonomiska driv-
krafter i grunden. Här kan läkemedelskommittéerna utgöra 
en motvikt med sitt viktiga arbete med utbildning och 
rekommendationer.  

Det är lätt att ta ett beslut om att påbörja behandling med 
läkemedel. Insättningsindikationer är rationella och för för-
skrivaren ofta kristallklara. För att avsluta en läkemedelsbe-
handling (utsättning) saknas rationellt beslutsunderlag i de 
flesta fall. Utsättningsbeslutet kommer dessutom ofta att tas 
av den doktor som ej påbörjat den aktuella behandlingen.  

Under den tid jag arbetat som läkare så har mängden för-
skrivartillfällen ökat med en faktor av två till fyra. Parallellt 
med att förskrivningstillfällena ökar så har möjligheterna 
till rationell utsättning minskat betydligt. När jag gjorde 
AT låg patienterna inne under längre tid och vi underläkare 
uppmanades att sanera medicinlistan. Sådan sanering kunde 
ske när patienten ändå låg inne för någon annan åkomma. 
Idag har vårdtiderna kortats ned betydligt. 

Vi måste hitta nya vägar för att hantera problemen. Kräv 
att insättningsindikation och planerad behandlingstid finns 
angiven och promtad inte bara i datorreceptet utan även inne 
på vårdavdelningarna.

Inför aktiv genomgång av den äldre befolkningen. Waran-
medicinering, blodfettssänkare och många andra läkemedel. 

Inrätta utsättningsdispensärer där man har som enda am-
bition vid ett besök att se över och sanera i medicineringen. 
Kanske placering av ”läkemedels-sanerare” på vårdavdel-
ningar? 

Detta har jag snabbt nedtecknat i stulen tid mellan pa-
tienter efter att jag har sett annonsen om ”sparsam medici-
nering” på NLL´s hemsida. Den som ställer sig tydligt som 
frontfigur i de här sammanhangen kommer att göra sig ett 
stort namn och dessutom hamna i skottgluggen för läke-
medelsindustrins skarpskyttar. Detta arbete blir allt viktigare 
för var dag. 

Med vänlig hälsning 
Lars Andersson
Överläkare
Kirurgkliniken Kalix

Akutläkemedel i äldreboende
En uppdatering av listan samt kommentarer till vidtagna förändringar finns 
nu på läkemedelskommitténs hemsida.
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I Behandlingsbladet nr 3/07 publice-
rades artikeln ”Hösnuva och evidens”. 
Innehållet i den kan tolkas som om 
depåinjektion med glukokortikoid för-
ordas vid säsongsbunden allergi, men 
avsikten med artikeln var endast att 
belysa indikationen för specifi k im-
munterapi i relation till annan terapi. 

Det finns en enighet från både specia-
listsidan och primärvårdsrepresentant i 
läkemedelskommittén att intravenös glu-

IV glukokortikoid INTE att 
rekommendera vid allergi!

kokortikoid inte ska användas vid denna 
indikation på grund av otillfredsställande 
dokumentation. 

Förstahandsmedel vid allergi är antihista-
min och nasal glukokortikoid.  Vid svårare 
fall kan kortare peroral steroidkur prövas.

Se vidare i Behandlingsöverenskom-
melse Astma-KOL på Insidan. I faktaru-
tan nedan publiceras Läkemedelsverkets 
rekommendation från workshop allergisk 
rinit, 2003.

Läkemedelsverket om behandling 
vid allergisk rinit (2003)

”Vid mild eller kortvarig form rekommen-
deras antihistaminer. 

Vid mera långvariga och allvarligare sym-
tom rekommenderas nasal glukokortikoid. 

Vid otillfredsställande effekt kan antihista-
min och nasal glukokortikoid kombineras.

Vid terapisvikt kan systemiska glukokor-
tikoider ges som kortvarig behandling (en 
till tre veckor). Hyposensibilisering bör 
övervägas när behandling ovan inte gett 
önskad effekt.”

Bristen på fysisk aktivitet kostar sam-
hället 6 miljarder kronor om året visar 
en färsk forskningsrapport från Svenskt 
Friluftsliv (f d FRISAM). Det är jämförbart 
med cigarrettrökningens sjukvårdskost-
nader i Sverige. Resultatet är alarmerande 
och borde vara en väckarklocka för politi-
ker på alla nivåer. Det är hög tid att ta dessa 
frågor på allvar!

SBU (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering) har granskat forskning om 
de metoder som finns för att främja fysisk 
aktivitet i olika former. Resultaten visar 
att personer som har en fysiskt aktiv livs-
stil löper mindre risk att utveckla diabetes 
typ 2, benskörhet, sjukdomar i hjärta och 
kärl eller cancer. 

Resultaten visar också att där man inom 
hälso- sjukvården informerar patienterna 
om vikten av att bli mer fysiskt aktiv börjar 
patienterna att röra på sig mer. Den positiva 
effekten håller i sig i minst sex månader. 
Rådgivningen kan innebära direkta rekom-
mendationer från personalen till patienten, 
men även rådgivande samtal. Aktivitetsni-
vån kan öka ytterligare om rådgivningen 
kompletteras med ”recept” på fysisk aktivi-
tet (FaR). Man använder verktyg som dag-
bok, stegräknare eller t.ex. en informations-
broschyr för att få patienten att börja bli 
mer fysiskt aktiv. Hela rapporten finns på 
www.sbu.se 

Med detta som bakgrund borde viljan att 

Friluftsliv – en väg till bättre hälsa!
förskriva FaR öka inom primärvården och 
andra vårdenheter i samhället. Vi vet att 
fysiskt aktiva människor är friskare och att 
förskriva FaR ger positiva resultat. Därför 
bör hälso-sjukvården arbeta aktivt för att de 
som söker sig till vården blir mer fysiskt 
aktiva. Det tjänar vi alla på! Både rent sam-
hällsekonomiskt men också genom ökad 
livskvalitet och minskade vårdköer.  

Friluftsliv är en bra start med låga trösk-
lar för att komma igång och bli mer aktiv. 
Inget ombyte (oftast), vi är i en ”lokal” som 
tillhör oss alla dvs. naturen, lätt tillgängligt, 
åldern är oväsentlig - alla platsar! Den so-
ciala delen av aktiviteten och naturen i sig 
är nog så viktig och läkande för många.

I Norrbotten har man beslutat att utforma 
FaR-receptet analogt med läkemedelsre-
ceptet och lägga in det i läkemedelsmodu-
len (LM) - med egen funktion för ”FaR”. 
Syftet är att fler läkare ska uppmärksamma 
möjligheten att förskriva FaR. Administra-
tionen förenklas också kring FaR. Förskriv-
ning av FaR blir exakt detsamma som med 
läkemedel. Norrbotten blir troligen först 
med detta tillvägagångssätt men fler lands-
ting är på gång att genomföra samma idé. 
Distriktsläkare Kenneth Widäng har stor 
kunskap om datasystem VAS och är en av 
dem som arbetar med utveckling av denna 
applikation. Han säger att planen finns där 
och beskrivningen hur det skall gå till men 
det är ännu inte verkställt.

I Gävleborgs läns landsting har man 
lyft in FYSS i rekommendationsboken för 
läkemedel. Boken ges ut av läkemedels-
kommittén vartannat år och i den senaste 
upplagan är information om FYSS inlagd. 
Vid varje diagnos som kan behandlas med 
fysisk aktivitet - ligger en sammanfattning 
av FYSS´ens rekommendation i en blå ruta 
i början av varje kapitel. Förutom boken 
ligger rekommendationerna både på Inter-
net och på intranätet. Detta är ett utmärkt 
sätt att lyfta fram FaR, göra den synlig och 
enklare att komma ihåg att ordinera. Vill 
du veta mer kontakta Margareta Högström, 
vårdutvecklare i Primärvården Hälsingland 
Gävleborgs läns landstinget och ledamot av 
läkemedelskommittén.

På Svenskt Friluftslivs hemsida hittar du 
de organisationer som idag är mottagaren-
heter för FaR - över hela landet. Fler är på 
gång. Ca 400 ledare har gått en FaR ledar-
utbildning och är redo att ta emot patienter. 
Friluftsorganisationerna står redo att ta emot 
patienter över hela landet. Tillsammans kan 
vi spara stora pengar, rent samhällsekono-
miskt men på köpet får vi också en lyckli-
gare människa till både kropp och själ

- Låt oss hjälpas åt! Förskriv fler recept!

Ulf Silvander, generalsekreterare 
Svenskt Friluftsliv

* Källa;  ”Fysisk inaktivitet - produktionsbortfall och 
sjukvårdskostnader” av Björn Lindgren, professor i hälso-
ekonomi. Läs hela rapporten; www.svensktfriluftsliv.se


