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Läkemedelskommittéerna i Jämtland och 
Norrbotten samarbetar med IS Vård för 
att utveckla läkemedelslistan i VAS och 
göra den ännu mer användarvänlig. Har 

Behandling med Vioxx® ger ökad risk för slaganfall och myocardinfarkt. 
Därför betalar tillverkaren MSD ut ekonomisk ersättning till de kunder som 
haft kostnader för Vioxx och Vioxxakut under de senaste sex månaderna 
och har läkemedlet kvar. Ersättningen kommer att betalas ut, via apoteken, 
fr.o.m. 11/10 t.o.m. 31/12 2004. Kunderna uppmanas att ta med sig förpack-
ningarna till apoteket.

Läs mer om Vioxx®, och tips på vad man kan förskriva istället, på sidan 4.

Vioxx® drogs in från 
apotekshyllorna den
30 september. Läke-
medelsverket manar nu 
till försiktighet i använd-
ningen av alla ”coxiber”.

Vioxx indraget!
Pengarna tillbaka!

Samarbete kring läkemedelslistan i VAS
du synpunkter på sidan eller förslag på 
förbättringar, kontakta Norrbottens
Läkemedelskommitté.

Patentet har gått ut för Neurontin
Neurontin och Gabapentin Nycomed är ofta utbytbara, men läkaren måste 
göra bytet. Gabapentin rekommenderas till alla nyinsättningar och alla
smärtpatienter.

Läs mer på sidan 4.
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Behandling av 
måttligt förhöjt
blodtryck
Landets läkemedelskommitté-
ordförandena (LOK) och kom-
mittéernas samlade expertis har 
utifrån SBUs rapport ”Måttligt 
förhöjt blodtryck. En systematisk 
litteraturöversikt”, enats om rikt-
linjerna när det gäller behand-
ling av måttligt förhöjt blodtryck.

Läs med på sidan 3.

Bättre läkemedel 
på Mjölkudden
Doktorerna på Mjölkuddens vård-
central har struntat i reklamen 
och i första hand valt de läkeme-
del som funnits på marknaden 
ett flertal år. Det har fått positiva 
följder.

Läs med på sidan 3.



Bättre läkemedel på Mjölkudden

Andreas Fernandez-Rosenke, Johan Alsén, Irma Strandberg och Ola Schenström. Johan 
är läkare och ordförande i läkemedelsrådet för Primärvården Luleå/Boden. Övriga är 
läkare på Mjölkuddens vårdcentral.

För ett år sedan deltog Mjölkudden i ett 
projekt i samarbete med lokala läkemedels-
rådet i Luleå. Inom projektets ram besöktes 
Luleås vårdcentraler av en apotekare från lä-
kemedelskommittén. Det diskuterades läke-
medel med fokus på kvalitetsbrister och 
överkostnader som fanns i läkemedelsför-
skrivningen (Se vidare Behandlingsbla-
det nr 7, 2003). Utifrån detta bestämde 
sig vårdcentralens medicinske chef, Ola 
Schenström, att vårdcentralen skulle för-
söka följa de slutsatser man kommit fram 
till under mötet.  

Patentutgångarna, på Simvastatin m.fl, 
har sänkt kostnaderna för läkemedel sedan 
våren 2003 men Mjölkudden har inte nöjt 
sig med detta. Man vidtog ytterligare åtgär-
der för att förbättra den medicinska kvali-
teten och minska överkostnaderna. Därför 
kommer man troligen att, när året är slut, 
ha sparat ytterligare en kvarts miljon kro-
nor utöver ”patent-effekten”. 

Extra åtgärder på vårdcentralen
– Vi har arbetat på flera plan, berättar Ola 
Schenström. En viktig framgångsfaktor är 
att vid varje förskrivningstillfälle stanna 
upp och överväga läkemedlen på rekom-
mendationslistan. Kommunikationen med 
patienten är förstås avgörande.
– När vi avslutar en terapi och sätter in nå-
got annat måste vi först uppnå samförstånd 
med patienten. Läkemedlen vi byter till är 
minst lika bra men kostar mindre både för 
patienten och sjukvården. 

Mottagningssköterskorna diskuterar ock-
så läkemedel och har en lista med några få 
prioriterade utbyten, som de ska diskutera 
med patienterna när de ringer och vill för-
nya recept. Vårdcentralen har sedan länge 
skippat konsulentbesöken och läkarna kas-
tar reklambladen i papperskorgen. Läkeme-
del diskuteras inte sällan och information 
tar man ofta reda på själv via oberoende 
tidningar och webben. 
– Förskrivningen av analgetika, neurolepti-
ka och lugnande medel har vi minskat ned 
på, berättar dr Irma Strandberg. Detta är en 
följd av en medveten strategi att undvika 

Att strunta i reklamen och i första 
hand välja de läkemedel som fun-
nits på marknaden ett flertal år ger 
förutom säkerställd medicinsk kvalitet 
oftast även minskade läkemedelskost-
nader. Detta visar med all tydlighet 
doktorerna på Mjölkuddens vårdcen-
tral.

Simvastatin utgör idag 80% av alla förskrivna statiner.
Citalopram utgör idag 60% av alla förskrivna SSRI.
Omeprazol utgör idag 70% av alla förskrivna PPI.
Enalapril utgör idag 50% av alla förskrivna medel med ATC-kod C09.
Atenolol utgör idag 75% av alla förskrivna betablockare.
Selektiva COX-hämmare utgör idag 5% av alla förskrivna NSAID.
Imigran 100 mg utgör idag 0% av alla förskrivna triptaner.

alltför tidig medikalisering i behandlingen 
av dessa tillstånd. 

Tänker ni luta er tillbaka nu då? 
–Nej, svarar Ola bestämt. Arbete med att 
putsa läkemedelsanvändningen är en del i 
vår dagliga rutin och vi tror att det finns en 
hel del att göra hos oss alltjämt. Vi tycker 

att vi bör kunna öka andelen av exempelvis 
simvastatin och omeprazol ytterligare. När 
det gäller PPI måste vi börja jobba mer med 
att försöka sätta ut medlen hos de patienter 
som inte behöver dem längre.

Anders Bergström

Detta är några exempel på vad Mjölkuddens vårdcentral uppnått sedan hösten 2003:



Norrbottens Läkemedelskommittés
Rekommendationslista

Enalapril
ENALAPRIL

Felodipin
PLENDIL/FELODIPIN
Kommentar: Andrahandsval

Hypertoni, högt blodtryck

Atenolol
ATENOLOL

Bendrofl umetiazid
SALURES

Hydroklorotiazid + Amilorid
SPARKAL MITE

För LOK

Ola Ohlsson 
Thomas KjellströmProfessor 
Docent/Verksamhetschef InternmedicinOrdförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne Ordförande Terapigrupp Lipider,Ordförande i LOK Region SkåneTel. 044-13 14 13 Tel. 042-10 16 50

Behandling av måttligt förhöjt blodtryck
Konsensusuttalande av LOK 
Landets läkemedelskommittéordförandena (LOK) och kommittéernas samlade expertis avseende blodtrycksbehandling har den 18 oktober 2004 haft möte med anledning av SBUs rapport ”Måttligt förhöjt blodtryck. En systematisk litteraturöversikt”, oktober 2004, och har enats om följande riktlinjer:
1.  Hypertoni definieras som blodtryck  >140/90 mm Hg uppmätt vid flera tillfällen. Individens samlade risk för hjärt-kärlsjukdom(främst rökning, diabetes, blodtryck,  blodfetter, ålder och ärftlighet) skall avgöra om blodtrycksbehandling ska erbjudas.
2.  Livstilssåtgärder i form av rökstopp, ökad fysisk aktivitet, viktminskning, koständringar, stresshantering och minskning av högt alkoholintag är basen för all behandling av högt blodtryck.

3.  Ofta krävs en kombination av flera läkemedel för att sänka blodtrycket tillräckligt (som regel till 140/90). Behandlingseffekten av aktuella läkemedel är likvärdig men skillnaderna i pris avsevärda. Genom att undvika onödigt dyra men ej effektivare preparat, exempelvis angiotensinreceptorblockerare (ARB), kan blodtryckskontrollen förbättras utan att kostnaderna ökar.

4.  Vi rekommenderar därför följande preparat som basbehandling vid måttligt förhöjt blodtryck:
 Tiazid (hydroklortiazid, bendroflumetiazid). ACE-hämmare (enalapril).
 Betablockerare (atenolol).
 Calciumflödeshämmare (felodipin).



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: Kenneth Widäng, kenneth.widang@nll.se. 
Redaktion: Anders Bergstrom, anders.b.bergstrom@nll.se, Britt-Marie Rauman-Krohn, JOB media och reklambyrå (brittmarie@jobmedia.se).

Apoteket byter inte automatiskt Neurontin 
till Gabapentin utan bytet måste ske av lä-
kare. Orsaken är, enligt Läkemedelsverket, 
att små skillnader i läkemedlens bered-
ningsform kan öka risken för anfall om 
pågående neurontin-behandling byts ut hos 
personer som behandlas för epilepsi.

Till smärtpatienter och vid nyinsättning 
på epilepsipatienter är Gabapentin Nyco-
med att föredra på grund av samma medi-
cinska värde och betydligt lägre kostnad. 
Gabapentin Nycomed håller ungefär 40% 
lägre priser än Neurontin®. 

Amitriptylin på listan
På rekommendationslistan fi nns amitrip-
tylin (Tryptizol®) upptaget som tilläggs-

Frågan är nu om de andra ”coxiberna” 
går fria. Ingen av dem har hittills visat 
någon antydan om fatal cirkulations-
påverkan men man har heller inte gjort 
studier för att motbevisa detta. Därför 
är det idag svårt att helt avfärda even-
tuella risker för Celebra®, Bextra®, 
Arcoxia® och Dynastat®. Läkeme-
delsverket uppmanar alla som behand-
las med dessa läkemedel att tillsvidare 
avstå från långtidsbehandling.

Behandlings-
överenskommelser
på Insidan

                   

avstå från långtidsbehandling.avstå från långtidsbehandling.

Gabapentin kostar mindre!

Vad ta istället för Vioxx?
MSD har dragit in Vioxx® med omedelbar verkan. De antydningar 
om fatal hjärt-kärlpåverkan som gavs i Vigor-studien bekräftades
av resultaten från Approve-studien, en undersökning vars syfte var 
att klargöra problemet. Enligt MSD var skillnaden, mellan placebo 
och Vioxx®, efter 18 månaders behandling, 25 kardiovaskulära 
händelser under 3 315 patientår i placebogruppen mot 45 händelser 
i rofecoxibgruppen.

Vilka alternativ till rofecoxib
har vi idag?
Om patienten hör till riskgruppen för 
magsår (hög ålder, haft ulcus) så välj i 
första hand vanlig cox-hämmare (Na-
proxen rekommenderas i Norrbotten) 
i kombination med omeprazol. Måste 
en coxib användas är i så fall cele-
coxib den substans som idag har den 
bredaste säkerhetsdokumentationen. 
”Den europeiska läkemedelsmyndig-
heten (EMEA) startade i oktober en 
snabbgranskning av coxibernas hjärt-
kärlsäkerhet. Utfallet kommer att pu-
bliceras på EMEA:s och Läkemedels-
verkets hemsida.  

Anders Bergström

På Insidan fi nns en fl ik som heter 
Behandlingsöverenskommelser. Här 
hittar du en rullgardinsmeny med 
Norrbottens vårdprogram och länsre-
kommendationer samt Vårdrutiner.  

Under menyn Vårdrutiner fi nns en sam-
manställning av behandlingsanvisningar, 
riktlinjer, rutiner, handläggnings- och 
remissöverenskommelser som fi nns inom 
NLL.

Indelningen bygger på diagnosgrupper 
enligt KSH97 (ICD 10).

Om du saknar något i sammanställ-
ningen eller hittar något som är inaktuellt, 
skicka ett mail till
gudrun.marklund@nll.se.

Patentet på gabapentin har gått ut. Fler företag får nu tillverka läkemedlet. 
Neurontin och Gabapentin Nycomed är oftast utbytbara men läkaren måste 
göra bytet, enligt Läkemedelsverket.

behandling vid kronisk smärta. Amitrip-
tylin är förstahandsval, vid medikamentell 
behandling i primärvården, för olika typer 
av neuropatisk smärta. Läs mer om detta 
bl.a. i vårdprogram ”Diabetes” på NLL:
s insida. Behandlingen inleds med 10 mg 
Tryptizol® till natten och ökas försiktigt 
veckovis. Effekt förväntas tidigast efter tre 
veckor. 

Anders Bergström

gyrus postcentralis

Thalamus

tractus
spinothalamicus
lateralis

Neuropatisk smärta orsakas av signa-
ler från skadade neuron någonstans i 

nervsystemet. Här ses de afferenta ba-
norna för smärtimpulser omkopplas i 
thalamus på sin väg till hjärnbarken. 

Från Sonessons ”Anatomi”, 1974.


