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Ny tryckt
rekommendations-
lista kommer i höst
Den senaste pappersupplagan av rekom-
mendationslistan är från januari 2004 
och har blivit inaktuell. En aktuell upp-
daterad lista finns på Läkemedelskom-
mitténs hemsida. Vi påbörjar nu arbetet 
med en revision av våra rekommenda-
tioner och en ny tryckt lista med rekom-
menderade läkemedel kommer efter 
oktober 2005. Använd i första hand tills-
vidare listan som finns på vår hemsida!

Direktnummer till
länets apotek
Nu finns telefonnummer direkt till alla 
länets apotek på läkemedelskommitténs 
hemsida. Se högerspalten under rubri-
ken ”Ordination av läkemedel.” Obser-
vera att direktnumren endast får använ-
das av förskrivare.

Läkemedelsverket publicerade den 4 maj en ny rekommendation på sin hem-
sida där man värderar de nya långverkande insulinanalogerna Lantus® och 
Levemir®.

Nya långverkande insuliner 
– sällan nödvändiga

Som tidigare påpekats säger man att dessa 
läkemedel har likvärdig effekt på HbA1C 
som det medellångverkande NPH-insuli-
net vid typ 1-diabetes. Verket understryker 
att NPH-insulin (det vill säga Insulatard®) 
är förstahandsval som långverkande in-
sulin. Det finns alltså ingen anledning att 
överväga de nya insulinerna initialt. Däre-
mot menar Läkemedelsverket att man kan 
försöka behandla typ 1-diabetespatienter, 
som vid behandling med Insulatard®, får 
återkommande nattliga hypoglykemier el-
ler svåra svängningar i sockerbalansen och 
därmed inte uppnår önskat HbA1c. 

Indikationen är vid typ 2-diabetes ännu 
smalare eftersom de återkommande natt-
liga hypoglykemierna är mycket sällsynta 
här. Levemir är dessutom överhuvudtaget 
inte utvärderat vid typ 2-diabetes.

Från att ha ökat kraftigt i användning 
under början av år 2004 ser vi nu en däm-
pad ökningstakt för Lantus® i Norrbotten. 
Insulatard® är fortfarande dominerande 

och de långverkande insulinerna verkar 
ha hittat sin plats som ett lämpligt andra-
handsval. 

Direktverkande insuliner 
– inga avgörande fördelar
Däremot ökar de dyrare direktverkande in-
sulinerna fortfarande stort. Priset är cirka 
25% högre per ml än Actrapid® / Mixtard® 
och ger ibland större flexibilitet för patien-
ten. Hårda data visar dock inte på de avgö-
rande fördelar som skulle kunna motivera 
den, på vissa håll, allmänna övergången 
som håller på att ske. 

Sedan 2003 har användningen av Ac-
trapid

®
 nästan halverats på grund av ökat 

bruk av direktverkande insuliner. Använd-
ningen av Novomix® och Humalog mix är 
snart ikapp Mixtard®. Novo slutar nu att 
sälja sina engångspennor ”Novolet” till 
Actrapid® och Mixtard®. Kvar finns pen-
fill för flergångspenna. 

Mats Eliasson
Anders Bergström

Användningen av
antibiotika i
Norrbotten 2004
Ta del av kommentarer till
Smittsant nr. 2 2005 på sidan 2.

Läkemedelsanvändningen hos äldre behöver förbättras
- vad ska vi fokusera på?                    Läs mer på sidan 3.

Lantus verkar ha funnit sin nisch som andrahandsval efter Insulatard, som idag finns i 
engångsampull, Flexpen och Novolet.

Läkemedel vid
Akut Porfyri 2005
En ny totalt reviderad lista på läkeme-
del som kan vara farliga vid akuta por-
fyrier. Läs mer på sidan 3.



Trots detta finns det problem att beakta i 
länet konstaterar tidningen. Skillnaderna 
mellan olika sjukhus när det gäller använd-
ning av antibiotika är stor och man ”finner 
det svårt att se en rationell förklaring” till 
skillnaderna. Det noteras att Norrbotten 
har länets högsta öppenvårdsförskrivning 
av trimetoprim samt att skillnaderna mel-
lan olika distriktsläkares antibiotikaval an-
tyder att det finns ett ”uppenbart behov av 
fortbildning”. 

Artikeln har väckt en del frågor och debatt 
och Behandlingsbladet väljer här att publi-
cera en öppen diskussion mellan distrikts-
läkare Robert Svartholm och smittskydds-
läkaren Anders Östlund, en av författarna 
till artikeln i SMITTSANT.

Robert: Tabeller över antibiotikaförskriv-
ningen i Norrbotten 2004 är intressanta, 
men är det så mycket att fundera på när vi 
ändå ligger i botten av förskrivningsligan i 
Sverige? Kanske skriver vi ut för lite anti-
biotika överhuvudtaget och plågar patien-
terna i onödan? Det är ju inte bra i så fall, 
eller hur? Vi kanske har fler komplicerade 
otiter, förstörda öron och mer pyelonefriter 

Den 10/5 kunde vi läsa i Norrbottensku-
riren att Amerikanska försvarsdeparte-
mentet Pentagon har bestämt att deras 
sjukvårdsförsäkring inte längre ska 
betala för Nexium. Motivet är att pre-
paratet är för dyrt i förhållande till sin 

Antibiotika i Norrbotten 2004
- kommentar till Smittsant nr 2 2005
I tidningen ”Smittsant” som ges ut av 
Smittskydd, NLL, skrivs i nummer 2 
2005 att Norrbotten fortfarande hör 
till ett av de län där det används rela-
tivt lite antibiotika per innevånare.

”Pentagon bojkottar Nexium”
effekt. I stället rekommenderas billigare 
medel mot syrarelaterade besvär. Vi för-
modar att Pentagon via internet tagit del 
av NLLs rekommendationslista där vi 
rekommenderar generiskt omeprazol.

än resten av landet? Det vore kanske värt 
en utredning? 

Anders: Vi ligger inte i ”botten” av för-
skrivningsligan längre. Förra året låg sju 
landsting lägre än Norrbotten. Tyvärr tycks 
vi ta ett steg uppåt i ligan för vart år som 
går. Du har rätt i att det är svårt att veta 
vad som är lagom hög förskrivning. In-
ternationellt, regionalt och lokalt ser man 
avsevärda skillnader i mängden förskriven 
antibiotika. Av de data jag sett, kan man 
inte utläsa att förekomsten av allvarliga 
följdsjukdomar på grund av otillräcklig 
antibiotikabehandling som mastoiditer, 
meningiter och liknande skulle vara vanli-
gare där antibiotikaförskrivningen är lägre. 
Men visst vore det intressant att få mer in-
formation om kopplingen mellan sjuklighet 
och läkemedelsförskrivning.

Robert: Man kan ju fundera på om de 
skillnader som uppmätts verkligen är sta-
tistiskt och kliniskt signifikanta? Med så 
små material och så olika förutsättningar 
så får man förstås variabla siffror! Kanske 
ska de åtgärder man föreslår riktas in på 
detta och på fördjupade analyser, i stället 
för att skicka konsulter över länet för att få 
”rättning i leden”? De små och få avvikel-
ser som noteras i till exempel Kiruna när 
det gäller sjukhusets stigande användning, 
kanske läkarna själva kan förklara? Hur 
många patienter handlar det om inom slut-
envården per år? 

Anders: Visst är förutsättningarna olika vid 
våra sjukhus, och vi måste vara försiktiga 
hur vi tolkar data. En regelbunden konsult-
verksamhet har i andra län varit välkomnad 
av verksamheten. Att få hjälp i bedömning-
en av enskilda patienter, med genomgång 
av behandlingsrutiner och vara bollplank i 
handläggning av patienter med infektioner 
handlar inte om att ”rätta in folk i ledet”. 

Robert: Det som utredningen får fram som 
är mycket intressant och värt att fokusera 
på är väl de 9% av förskrivarna som för-
skriver mer än 30 recept per år. Det låter 
som storförskrivare, med riskabel profil? 
Var håller dessa till? Dessa kollegor utgör 
en intressant grupp och har antagligen en 
spännande patientstock! Är det tillfälliga 
besökare (vikarier, stafetter, AT-läkare), el-
ler handlar det om ”nya” norrbottensläkare 
med annorlunda kulturell bakgrund? Kan-
ske handlar om gamla rävar? Oavsett så 
borde varje kommun/vårdcentral/sjukhus 
se över sina förskrivningsmönster lokalt.

Anders: Av dem som väljer att registrera 
behandlade infektioner med diagnos i VAS, 
och som på så sätt kunnat ingå i analysen, 
tycks storförskrivarna huvudsakligen vara 
gamla rävar som du uttrycker det. Visst, det 
vore jättebra om det material som publice-
rades inspirerade alla vårdcentraler till en 
genomgång av antibiotikaval lokalt.



Nu finns ett hjälpmedel som rätt använt 
kan ge vägledning. Hjälpmedlet har den 
föga upphetsande titeln Indikatorer för ut-
värdering av äldres läkemedelsterapi och 
är utgiven av Socialstyrelsen. Du kan hitta 
skriften via Läkemedelskommitténs hem-
sida. 

Några exempel ur sammanställningen 
som totalt är på cirka 70 sidor (de praktiska 
anvisningarna finns på sidan 22-64):

Exempel på preparat och grupper 
som helt bör undvikas på grund av 
hög risk för biverkningar hos äldre 
(ska alltså i regel utsättas när man 
stöter på dem): 
Långverkande bensodiazepiner på grund 
av mycket lång elimineringstid hos äldre.

”Pentagon bojkottar Nexium”

Att ge gamla patienter med multipla symtom och diagnoser 
rätt medicinsk behandling och undvika felmedicinering är svårt 
många gånger. Svårigheten ligger i svåröverskådliga medi-
cinlistor, läkemedel insatta på oklara indikationer, många olika 
förskrivare, läkemedel som ibland interagerar med varandra, 
patienter som ofta har fl era olika sjukdomar samtidigt. Det kan ofta 
vara svårt att veta i vilken ände man ska börja när man står inför en 
patient på ett äldreboende med en lång läkemedelslista.

Läkemedelsanvändningen hos
äldre behöver förbättras
– vad ska vi fokusera på?

Högdosneuroleptika, tri- och tetracykliska 
antidepressiva, vissa antihistaminer och 
anxiolytika, som på grund av sina anti koli-
nerga biverkningar i regel ger värre effek-
ter hos äldre.

Preparat och grupper vars använd-
ning kräver kontinuerlig uppföljning 
av om indikationen kvarstår (bör nog 
ofta sättas ut):
NSAID-preparat (risk för vätskeretention, 
cardiella biverkningar vanligare hos äldre). 
Opioider (CNS-biverkningar, obstipation), 
PPI-hämmare (ofta oklar indikation), dig-
oxin (äldre har ofta betydligt sänkt njur-
funktion med åtföljande risk för digitalis-
intox), loop-diuretika, SSRI-preparat (of  ta
insatta utan klar depressionsdiagnos, pa-

tienten kanske är ledsen utan att vara de-
primerad?)

Preparat där man bör se upp så inte 
dygnsdosen är för hög:
• Haloperidol, ej över 2 mg/dygn om inte 

indikationen är schizofreni.
• Risperidon, ej över 1,5 mg/dygn.
Fler exempel finns.

Sammanfattningsvis är Socialstyrelsens 
kvalitetsindikator en mycket lärorik skrift 
som kan användas i det praktiska kliniska 
arbetet. Ett sätt är att välja ut några av de 
föreslagna kvalitetsindikatorerna och ar-
beta med dem. Skriften kan också utmärkt 
väl användas som grund vid personalut-
bildning på äldreboenden.

Björn Olsson

Revisionen har utförts under ledning 
av docent Stig Thunell, Porfyricentrum 
Sverige, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge, tillsammans med den norske 
apotekaren Erik Pomp från Bergen. En 
internationell referensgrupp på 18 porfyri-
specialister har medverkat, där Sverige haft 
stort input.

De akuta porfyrisjukdomarna innefat-
tar akut intermittent porfyri, porfyria va-
riegata och hereditär koproporfyri. Akut 
intermittent porfyri är den utan jämförelse 
vanligaste porfyrin i Sverige.

Sökbar databas
I databasen (se adress i faktaruta) kan man 
söka såväl specifikt som generellt, till ex-
empel lipidbehandling med simvastatin. 

Läkemedel vid Akut Porfyri 2005
En ny totalt reviderad lista på läke-
medel som kan vara farliga vid akuta 
porfyrier, respektive läkemedel som 
kan användas vid porfyri fi nns till-
gänglig sedan februari 2005, dels i 
form av ett häfte, dels i form av en 
databas på internet.

Man får då information om huruvida någon 
statin kan användas, och om andra lipid-
sänkare kan användas vid porfyri.

Man kan även söka patientrelaterat, till 
exempel om ett visst preparat kan använ-
das till en patient som haft flera attacker 
eller till en patient aldrig har haft attacker 
- det vill säga olika riskperspektiv. Man får 
då råd om eventuella försiktighetsåtgärder. 
Om ett visst preparat anges som farlig kan 
man få förslag på säkrare alternativ. Bak-
grundsinformation kring klassificering av 
preparaten finns även med.

Sammanfattningsvis är detta mycket viktig 
och helt uppdaterad information för klini-
ker som möter patienter med framför allt 
akut intermittent porfyri.

I Läkemedelsboken finns ett kapitel om 
Porfyri. Där finns en förkortad lista på lä-
kemedel vid porfyri som harmonierar med 
databasen.

Christer Andersson
Distriktsläkare Arvidsjaur
Docent Allmänmedicin Umeå
Nationell anvisningsläkare vid porfyri
 

Häftet är på 75 sidor. Cirka 10 sidor 
innehåller råd och behandling vid akut 
porfyri. Resterande sidor är upplagda ef-
ter handelsnamn eller enligt ATC kod och 
beskriver läkemedlens porfyrinogenesitet.

Häftet kan beställas från: Riksförening-
en mot Porfyrisjukdomar,  Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge, CMMS 
C2 71, 14186 Stockholm. 

E-post: porfyri@swipnet.se
Pris 80 kr per häfte.

Databasen, som är utarbetad i sam-
arbete med NAPOS, Norska Porfyri 
Senter, är mycket användarvänlig och 
finns på www.drugs-porphyria.org

Databasen finns förutom på svenska 
även på engelska och norska.

Beställ häftet ”Läkemedel vid Akut Porfyri 2005”



Vår korsordsmakare Kjell Hannu på Sunderby sjukhusapotek ger dig 
en ordentlig uppgift under sommaren. Lös vårt lite knepiga kryss så 
kan du bli en av tre som vinner presentkort på en CD-skiva. 

Skicka in lösningen senast den 22 augusti , så är du med i utlottningen 
av CD-skivor. Skicka lösningen, med namn och adress, till:
Gudrun Marklund, Norrbottens läkemedelskommitté,
Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå.

Lös kommittékrysset no 2

NAMN

ADRESS

POSTNR

Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté. 
Redaktionen tar tacksamt emot material (helst via e-post). Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera.
Ansvarig utgivare: Björn Olsson, bjorn.olsson@nll.se. 
Redaktion: Anders Bergstrom, anders.b.bergstrom@nll.se, Eskil Franzén, JOB media och reklambyrå (eskil@jobmedia.se).

Vågrät
1 Handbok för avslutande av

läkemedelsterapi
2 Följer efter Sri
3 Så får 17 000 patienter

medicinen i norrland
4 Snille och smak står bakom
5 Skri
6 Puré
7 Abrahams hemstad
8 Röja, men inte väg
9 Ordsvall
10 Holland
11 Marcel, fransk regissör
12 Främlingsrädsla
13 Hälsade på utifrån
14 Sjungande Amos
15 Livskraft
16 Sfär
17 Hotell
18 Språk och fornminnesinstitutet
19 Franskt tillstånd
20 Landtunga
21 Tidevarv
22 0,9144 meter

Lodrät
1 Svalget
11 Årets mest trakasserade 

mediciner
15 Bidrottning
23 Slaganfall
24 Körgäng
25 Suillus
26 Vävnadshormoner
27 Här ”chefar” Laila
28 Avvikelse från det 

normala
29 ..... och Jerry
30 F.D. Malmfält
31 Sugga
32 Personal
33 Tantal
34 Arsenik
35 Kan Parnevik
36 Mikronesisk republik
37 Öroninflammation
38 SRB, SKB, SLB
39 Alnus
40 Kärlvidgare

Hej Formgivare!
Lägg blommorna som du vill i nått fungerande mönster.
Den oranga färgen hämtade jag från Avantra broschyren.

Behandlingsbladets redaktion
önskar alla en riktig
trevlig sommar! 
Vi tar en välbehövlig sommarpaus och
återkommer med ett nytt nummer av
Behandlingsbladet i september.
Har du tips eller önskemål om artiklar får
du gärna kontakta oss
(se mailadresser nedan).

Tips:
Anapen bättre
än Epipen!
Vid anafylaxi finns sedan några år ett 
epinefrin-alternativ med bättre håll bar -
het och enklare administrering: Anapen.
Den är marginellt dyrare än Epipen
men den längre hållbarheten gör den
även till ett ekonomiskt bättre alterna -
tiv. Läkemedelskommittén rekom men-
derar Anapen på sin lista.


