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Riksdagen beslutade nyligen att godkänna 
förslaget om att ett läkemedelsregister ska 
upprättas av Apoteket AB. Enligt beslutet 
kommer apoteken från och med den för-
sta juli 2005 att elektroniskt registrera och 
lagra uppgifter om patienternas uttag av 
läkemedel på recept. 

Syftet med läkemedelsförteckningen är 
att samla all information om patientens re-
ceptförskrivna läkemedel, oavsett om för-

Läkemedelsförteckning 
till årsskiftet
Snart kan du som förskrivare via datorn få reda på vilka läkemedel din 
patient har hämtat ut från apoteket. Efter dennes medgivande kan du logga 
in på den nya läkemedelsförteckningen och se exakt vilka receptbelagda 
läkemedel patienten hämtat ut och när detta har skett.

skrivning skett på flera vårdenheter. För 
att läkare och farmaceuter ska få tillgång 
till dessa uppgifter kommer dock patien-
tens tillåtelse att krävas. 

På Apoteket AB arbetar man nu med att 
ta fram elektroniska lösningar för att ge 
direktåtkomst till läkemedelsförteckning-
arna. Vid årsskiftet beräknar man att en 
säker webblösning ska finnas tillgänglig. 

Den regionala slutenvårdsupp-
handlingen för 2005/2006 är nu 
klar. Landstingen och läkemedels-
företagen i hela norra regionen 
har kommit fram till en gemen-
sam lista över vilka läkemedel i 
slutenvården som kommer att ge 
rabatt och återbäring till verksam-
heterna. De nya rabatterna gäller 
från juni 2005.

Upphandlingsarbetet har för Norrbot-
tens del samordnats av Lena Forsberg, 
apotekschef på Sunderby sjukhus, i 
samarbete med specialister från varje 
”läkemedelsintensiv” klinik. Hela lis-
tan finns på läkemedelskommitténs 
hemsida. Listan är mycket omfattande 
och täcker de flesta preparat inom de 
stora läkemedelsområdena i slutenvår-
den i norra regionen.

Notera att X-märkta preparat rekom-
menderas i första hand samt att listan 
enbart gäller slutenvård. 

Upphandlingen bibringar alltså inga 
rabatter när läkemedlen förskrivs på 
recept i öppenvård. Några få generika 
finns med på listan men eftersom pri-
serna varierar generika emellan så bör 
användningen av rabatterat läkemedel 
sättas i relation till marknaden och ak-
tuellt pris.

Slutenvårds-
upphandlingen 
klar för 
nästa år

Snart blir det lättare att veta vilka läkemedel patienten använder.



Följande patent har nyligt upphört och generika 
med lägre pris fi nns:

Ramipril (Pramace®/Triatec®) 
Priset nästan lika lågt som enalapril idag. Apoteken byter 
till ramipril-generika.

Alendronat (Fosamax®) 
En juridisk tvist med MSD gör att apoteken ej byter ut till 
generika. Läkaren måste själv välja Alenat® vid för-  
skrivningen. Sparar 1 000 kr/år.

Metoprololsuccinat (Seloken Zoc®) 
Apoteken byter till Metoprolol retard som är 30% billigare. 

Fentanyl (Durogesic®) 
Fentanylplåster är ej utbytbart på apoteken. Läkaren måste  
själv byta vid förskrivningen. Plåstren är hela 20-65 kr 
billigare än motsvarande Durogesic plåster.

Under hösten kommer följande produkter 
att förlora sina patent:

Sertralin (Zoloft®), ondasetron (Zofran®) och lamotrigin 
(Lamictal®).
Ett utgånget patent har hittills alltid inneburit generika och 
därmed mer eller mindre kraftiga prisfall. Vi kan räkna 
med en liknande utveckling för dessa läkemedel. 

Landstingets förmånskostnader 
ökade med 4,9% första halvåret 
2005 jämfört med året innan. Hela 
ökningen beror på att den solida-
riska fi nansieringen för de så kallade 
riksläkemedlen ändrats under 2005. 

Riksläkemedlen rör sig om kostsamma lä-
kemedel för sjukdomar som Mb Gaucher 
och blödarsjuka som Norrbottens läns lands-
ting i år får ett större kostnadsansvar för. 
Om vi bortser från riksläkemedlen blir 
landstingets kostnadsökning för läkeme-
delsförmånen dock nära noll trots att anta-
let förskrivna dygnsdoser ökar. Förklaring-
arna till detta är flera - Apoteket sänkte 
prismarginalen 1 januari när apodos-tjäns-
ten togs bort från förmånskostnaden. Kost-
naden finns dock kvar för landstingen, 
numera separerat från läkemedelskostna-
derna. 

Överföring till slutenvårdsrekvisition 
har påbörjats för vissa slutenvårdsläkeme-
del som tidigare förskrivits på recept och 
därmed bekostat läkemedelsförmånen. Lä-
karna i länet fortsätter att öka andelen för-
skrivna icke-patenterade läkemedel, det 

Läkemedelskostnaderna ökar stort 
på grund av riksläkemedlen 

vill säga en ökande andel omeprazol istället 
för andra protonpumpshämmare, simvasta-
tin istället för andra statiner och citalopram 
istället för andra SSRI (se diagram). Detta 
har hittills minskat läkemedelskostnaderna 
med 2 miljoner kronor under 2005. Dessa 
läkemedel har låga priser samtidigt som de 
ger en mycket god medicinsk kvalitet. Vi 
får alltså en kostnadseffektiv behandling 
för de stora patientgrupperna. I framtiden 
får vi räkna med att nya patentutgångar 
kommer att förändra prisbilden för flera 
läkemedel (se faktaruta).

Stora kostnadsökningar 
i slutenvården
De största kostnadsökningarna i öppen-
vårdsförskrivningen under 2005 ses i föl-
jande läkemedelsgrupper: cytostatika, neu-
roleptika, medel mot reumatoid artrit, anti-
epileptika, insuliner, opioider och inhala-
tionsläkemedel.

Inom slutenvården ses ännu större kost-
nadsökningar (30%), dels beroende på 
volymökning men även som en följd av 
nämnda överföring från receptförskriv-

ning till slutenvårdsrekvisition. Notera 
dock att landstinget kommer att under året 
kreditera läkemedelsföretagen på rabatter 
på upphandlade slutenvårdsläkemedel. 

Anders Bergström

Förskrivet till länsinnevånare
Andel fokusläkemedel första halvåret

Andelen omeprazol, citalopram och simvastatin totalt i varje 
ATC-grupp ökar. Detta har hittills i år sparat 2 miljoner kronor 
åt landstinget.



Norrbotten använder nästan dubbelt 
så mycket så kallade bromsmediciner 
mot demens som övriga Sverige. 
Varför?

Det är alltid intressant att diskutera skill-
nader när det gäller läkemedelsförskriv-
ning. Särskilt när det gäller dyra eller om-
diskuterade behandlingar. När vi studerat 
användningen av bromsmediciner mot 
senil demens har vi funnit att norrbott-
ningarna använde 1 079 dygnsdoser/1 000 

Stora skillnader 
i användande 
av ”bromsmediciner”

invånare, första halvåret i år. Motsvarande 
siffra för Sverige som helhet var 614 dygns-
doser/1 000 invånare. 

Det finns två möjliga förklaringar de sto-
ra skillnaderna. Antingen är senil demens 
mycket vanligare i Norrbotten än i övriga 
landet, eller så har vi en helt annan be-
handlingspolicy. Vi kommer att analysera 
siffrorna ytterligare, särskilt mot bakgrund 
av den SBU-rapport om demensläkemedel 
som kommer inom kort.

Vi har under det senaste året fått in 
ett ökat antal fall av käkbensnekroser 
på bisfosfonatbehandlade patienter. 
Under senare tid har fl er och fl er rap-
porter och artiklar kommit som visar 
på ett samband mellan osteonekroser 
i käkarna och bisfosfonatbehandling, 
framför allt intravenös långtidsbe-
handling vid skelettmetastaser och 
hematologiska tumörer, exempelvis 
myelom. 

Nekroserna liknar osteoradionekroser, det 
vill säga det handlar om öppna sårbildning-
ar i alveolarutskottsslemhinnan med blott-
lagt, nekrotiskt ben och sekvestreringar. 

Viktig information om 
biverkningsrisk av bisfosfonater

Dessa kan uppstå efter tandextraktioner, 
men det finns också exempel på spontana 
sårbildningar, till exempel ett litet trauma 
som skavsår i slemhinnan under en protes. 
De här osteokemonekroserna orsakas av 
att bisfosfonaterna lagras in i benet och där 
inaktiverar osteoclasterna. Eftersom osteo-
clasterna är nödvändiga också för osteo-
blastfunktionen påverkas hela osteogene-
sen negativt och benets förmåga att svara 
på skada försämras.

Nekroserna, som kan bli mycket omfat-
tande, kan inte åtgärdas kirurgiskt efter-
som bisfosfonaterna finns lagrade i allt ben 
och utövar sin effekt under lång tid efter 
seponering. Behandlingen vid konstate-

rad osteonekros begränsas till att lokalbe-
handla så att risken för sekundärinfektion 
minskar. 

Prevention av bisfosfonatorsakad 
osteokemonekros:
Samtliga patienter som planeras för intrave-
nös långtidsbehandling med bisfosfonater 
ska saneras odontologiskt före eller i ome-
delbar anslutning till behandlingsstart. 

Vidare upplysningar kan fås av:
Ulf Blombäck, verksamhetschef, käk- och 
munsjukdomar, Sunderby sjukhus.

Litteratur:
Hellstein J W, Marek C L: Bisphosphonate 
Osteonecrosis.
J Oral Maxillofac Surg 63:682-689, 2005

Vinnare i 
kommittékrysset
Kurth S Hannu, Liselott Andersson 
och Lisa Ekenberg är de tre lyckliga 
vinnarna i kommittékrysset i Behand-
lingsbladet nr 5. Grattis! Den rätta 
lösningen finns på vår hemsida.

Boka in läke-
medelsdagen 
15 november
Läkemedelskommittén anordnar lä-
kemedelsdag igen den 15 november 
på Sunderby sjukhus. Temadagarna 
om läkemedel är ett sätt att fokusera 
på aktuella ämnen inom läkemedels-
området. Denna gång kommer bland 
andra Claes Lundgren att tala om 
FASUT, patientsäkerhet på läkeme-
delsområdet, Arne Melander talar om 
”Kan läkemedel förebygga ohälsa” 
samt Anders Hernborg diskuterar tia-
zidernas plats i dagens hypertonibe-
handling. Delar av programmet kom-
mer dessutom att sändas på video till 
sjukhusen runt länet. 

Skriv in läkemedelsdagen i alma-
nackan redan nu.
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Diskussioner kring förgiftningsrisker vid 
överdosering och interaktioner gör att 
Läkemedelsverket och Astrazeneca nu väl-
jer att dra in läkemedlen Distalgesic® och 
Paraflex comp®. Problemet är att ha en 
kombinationstablett med två substanser 
där det föreligger så stora skillnader i halv-
eringstid. 

Risken för biverkningar alternativt un-
derbehandling blir naturligtvis större än 
om ASA/paracetamol och DXP doseras var 
för sig. Notera dock att förgiftningar och 
dödsfall på grund av DXP alltid inträffat i 
suicidsyfte eller i missbrukssituationer. 

Ut med Distalgesic® 
men DXP får vara kvar
Efter en ny genomförd utredning i våras beslutade Läkemedelsverket att dextropro-
poxifen (DXP)- produkterna Dexofen® och Doloxene® får vara kvar. Kombinationsmedlen 
Distalgesic® och Parafl ex comp® kommer dock att avregistreras 1 oktober 2005.

DXP i kombination med paracetamol 
ger i många fall en bra smärtlindrande ef-
fekt. Förlängd halveringstid på grund av 
långsammare metabolism hos äldre gör att 
behovet av DXP i separat tablett ger möj-
ligheter till en mer individanpassad smärt-
behandling.

Använt på rätt sätt, till rätt patienter är 
alltså DXP alltjämt ett alternativ vid be-
handling av medelsvåra smärttillstånd. 
Medlet ger inte fler biverkningar än andra 
medel i samma klass, som kodein och tra-
madol. Läkemedelsverket betonar dock att 
DXP endast bör användas till en noggrant 

utvald grupp av smärtpatienter under kor-
tast möjliga behandlingstid. DXP är kon-
traindicerat hos patienter med missbruk 
(av alkohol eller läkemedel), depression 
med suicidbenägenhet eller suicidförsök i 
anamnesen. ”Normal” användning av alko-
hol utgör också kontraindikation. Samtidig 
användning av följande läkemedel bör be-
aktas i interaktionshänseende: Antidepres-
siva, neuroleptika, opioider, bensodiazepi-
ner, antiepileptika och warfarin.

Källa: Läkemedelsverkets hemsida

Informations-
möten med 
allmänheten
I höst genomför Läkemedelskommittén en serie möten 
riktade till allmänheten med rubriken Starka mediciner 
fordrar varsamt handlag - bättre läkemedelsanvändning 
i Norrbotten. Meningen är att skapa större förståelse och 
engagemang för läkemedelsfrågor. Alla sjukhusorter i länet 
kommer att besökas. Vi tar upp allmänna frågor om prio-
riteringar i sjukvården, utvecklingen av de stora folksjuk-
domarna, läkemedelsbehandling hos äldre samt informa-
tion om den nya läkemedelsförteckningen som nu införs. 
Läkemedelsförteckningen kommer att ge förskrivare större 
möjligheter att få en samlad bild av den enskilda patientens 
läkemedelsbehandling. 

Första mötet hölls i Kiruna den 23 augusti och den 20 
september besökte vi Piteå. På programmet står Kalix 26 
september, Sunderby sjukhus 18 oktober och Gällivare 
7 november.

Vi föreslår alla 
läkare att välja 
Alenat istället 
för Fosamax
Läkemedelsverket beslutade i mars att Fosamax veckota-
blett är fullt utbytbar mot generiskt alendronat i form av 
Alenat veckotablett. Alenat ligger dessutom 200 kronor 
lägre i pris. 

Beslutet överklagades omedelbart av MSD med argu-
mentet att den har en sämre dragering vilket skulle kunna 
öka risken för skador i matstrupen. Följden har nu blivit en 
juridisk tvist som i dagsläget omöjliggör för apoteken att 
genomföra generiskt utbyte till Alenat. Läkemedelskom-
mittén föreslår därför alla läkare att välja Alenat 70 mg 
veckotablett istället för Fosamax 70 mg, vid insättning av 
alendronat. Precis som för alla andra bisfosfonater ska na-
turligtvis även Alenat nedsväljas stående. 


