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KOM IHÅG!
Norrländska 
läkemedelsdagarna 2007 
Boka in 30-31 januari redan nu!
Preliminärt program kommer i oktober.

Nya anvisningar 
för apodos
På läkemedelskommitténs hemsida 
hittar du de nya anvisningarna för norra 
regionen.

Läkemedels-
kostnaderna
Under årets första halvår steg landstingets 
läkemedelskostnad i öppenvård med 6 %.

Läs mer på läkemedelskommitténs 
hemsida.

Sedan en tid behöver apoteket  
apotekskort och legitimation vid 
expedition och utlämning av elek-
troniskt skickade recept. Det är för 
att undvika missförstånd och öka 
säkerheten. 

  Från och med januari 2007 kom-
mer alla ombud som hämtar ut re-
ceptbelagda läkemedel att behöva 
visa sin legitimation samt receptä-
garens apotekskort eller legitima-
tion alternativt en fullmakt.

 Siw Rönnqvist 
Apoteket Lejonet, Luleå

Nytt om
receptuttag 
på apoteket

Utbildningsdagen om ”Friskare åld-
rande med färre läkemedel”  anord-
nades av läkemedelskommittén i 
samarbete med Socialförvaltningen 
i Luleå kommun och Komrev den 8 
september. Cirka  150 deltagare sam-
lades i sessionssalen i Luleå stadshus. 

Programmet vände sig till personal vid 
äldreboenden och till distriktsläkare. Soci-
alchefen i Luleå kommun Agneta Ekman 

5 dl vatten
0,5 dl katrinplommon
0,5 dl aprikoser
0,5 dl linfrö
1 dl grahamsmjöl

Blanda ihop på kvällen och låt 
svälla över natten.
Koka i 10 minuter under omrörning.

Pajalagröt - recept

Friskare åldrande 
med färre läkemedel

och landstingsdirektör Elisabeth Holmgren 
inledde mötet.

Från Linköping berättade Gunnar Carl-
gren om hur man där arbetar med ett sär-
skilt centrum för stöd åt multisjuka äldre. 
Professor Astrid Norberg, Umeå, rappor-
terade om vad omvårdnadsforskningen lär 
oss om hur vi i praktiskt vårdarbete bör ta 
hand om äldre med demenssjukdomar. Ett 
uppskattat föredrag hölls också av Lille-
mor Husberg, som förestår ett antroposo-
fiskt äldreboende i Ystad.

Förbättra läkemedelsanvändningen
Under eftermiddagen handlade mötet om 
de kommunala äldreboendena i Norrbot-
ten och hur vi ska arbeta för att konkret 
förbättra läkemedelsanvändningen. Social-
styrelsens kvalitetsindikatorer kommer att 
användas som underlag för lokala utbild-
ningsinsatser där distriktsläkare och perso-
nal på äldreboenden tillsammans utvecklar 
sin kompetens. Projektet kommer att ledas 
av socialförvaltningen i Luleå (kontaktper-
son Marlene Furbeck) tillsammans med 
Komrev.

”Alla magar behöver arbeta för att må bra”. Distriktsläkare Meta Wiborgh pushade för 
den klassiska Pajalagröten som ett handfast exempel på hur man enkelt kan förbättra livs-
kvaliteten för patienterna och samtidigt minska läkemedelskostnaderna på äldreboendet. 

Björn avgår, 
Anders tar över
Läkemedelskommittén har en ny 
ordförande. Läs mer på sidan 4



Docent Mats Eliasson, medicinkliniken, 
ger här några tips på vad som behöver för-
bättras vid omhändertagandet av äldre med 
diabetes och hjärt-/kärlsjukdom.  

Efter 24 år på medicinklinik, de senaste 
åren huvudsakligen på akutmottagningen 
och akutvårdsavdelningen vid Sunderby 
Sjukhus, har jag iakttagit en ökning av lä-
kemedelsrelaterade rubbningar i saltbalans, 
njurfunktion och sockerbalans. Livshotan-
de hyponatremi, hyperkalemi, njurinsuffi-
ciens och kronisk hypo- och hyperglykemi 
är tyvärr alltför vanligt förekommande och 
i nästan alla fall möjliga att förebygga av 
behandlande läkare.

Så blir vi bättre på diabetes och hypertoni!
Äldre patienter på akutmottagning har utöver sjukdomstillståndet ofta någon 
form av läkemedelsrelaterat problem som bidrar till status. När den svårt sjuka 
patienten tas om hand på sjukhusets akutmottagning behöver behandlande 
läkare inom bland annat primärvården en återkoppling. 

Inbjudan 
Evidensbaserad demensvård utifrån norrbottnisk

erfarenhet och SBU-rapporten.  
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Välkomna!

Norrbottens läkemedelskommitté

Robert Svartholm, informationsläkare.

Frågor besvaras av Robert Svartholm,  robert.svartholm@nll.se

eller polarull.svartholm@telia.com

Anmälan och uppgift om kostnadsställe senast den 16 oktober till 

Gudrun Marklund, Norrbottens Läkemedelskommitté  

gudrun.marklund@nll.se eller 0920 – (2)8 21 52

 

Ge tiazider enbart i låg dos, kombinera 
med kaliumsparande och följ elektrolyter 

Dos-effektkurvan av tiaziddiuretika är 
mycket flack och adekvat blodtryckssänk-
ning nås på lägsta dos (för bendroflume-
tiazid, Salures, 2,5 mg och hydroklortiazid, 
Sparkal mite, 25 mg). Högre doser ökar 
däremot risken för hypokalemi och hypo-
natremi påtagligt och bidrar till ökar insu-
linresistens och därmed till ökad risk för 
diabetes, speciellt i kombination med beta-
blockerare.

Kaliumförlusterna som uppstår med diu-
retika är huvudsakligen intracellulära, för-
enade med samtidig magnesiumbrist, och 

vid tillförsel enbart av kalium korrigeras 
inte de låga intracellulära magnesiumnivå-
erna. Därmed kan inte natrium-kaliumpum-
pen aktiveras och trots bra kaliumvärden i 
serum kvarstår bristen intracellulärt. Kom-
binera alltså inte Salures med kalium utan 
med ett kaliumsparande läkemedel (amilo-
rid som i Sparkal mite eller Midamor, alter-
nativt spironolakton).

All behandling med diuretika kräver år-
liga kontroller inte bara av blodtryck utan 
även av natrium, kalium och kreatinin, inte 
minst när andra ”elektrolytaktiva” läkeme-
del som ACE-hämmare, AT-hämmare eller 
amilorid ingår.

Kombinera inte två kaliumsparande lä-
kemedel och gör uppehåll med ACE-häm-
mare vid gastroenterit

Vid okomplicerad hypertoni eller hjärt-
svikt finns ingen anledning att kombinera 
ACE-hämmare, AT-hämmare, amilorid el-
ler spironolakton. Risken för grav hyperka-
lemi ökar väsentligt, speciellt om njurfunk-
tionen minskar pga ålder, blodtrycksfall 
eller hypovolemi. Även vid monoterapi 
med ACE-hämmare är risken stor för pre-
renal njursvikt vid de stora vätskeförluster 
som uppstår vid en gastroenterit varför pa-
tienterna ska ges noggranna instruktioner 
att vid sådana tillfällen göra uppehåll med 
preparatet. 

Detta utesluter inte att man kan tvingas 
ge kombinationer av dessa preparat, i första 
hand vid hjärtsvikt där spironolakton kan 
vara till stor nytta, men sällan vid hyperto-
ni. Tätare kontroller av salter och kreatinin 
är då absolut nödvändigt.

Glibenklamid ska ges enbart i låg dos 
och en gång per dygn- men ännu hellre 
metformin!

Redan på 1970-talet påvisade svenska 
farmakologer att sulfonylurea har en myck-
et flack dos-effektkurva och att bäst effekt 
uppnås på låga doser. Högre doser respek-
tive flera dostillfällen över dagen ledde 
till och med ofta till sämre sockerbalans. 
Det finns därför sällan anledning att ge 
glibenklamid i högre doser än 1,75 mg en 
gång dagligen. 

I dag bör patienten dock i första hand ha 
metformin, med iakttagande av kontraindi-
kationerna, i den högsta dos som kan tålas 
(upp till 850 mg x 3). Tillägg av glibenkla-
mid kan ge viss förbättring av HbA1c (<1 
%). När sjukdomen progredierar behövs 
ändå insulin varvid glibenklamid lika väl 
kan sättas ut.



Så blir vi bättre på diabetes och hypertoni!

Akutmottagningen 
Sunderby sjukhus 

Fel på recept 
från Norrbotten

Distansapoteket expedierar recept 
från framför allt Norrbotten och Väs-
terbotten. Det handlar om service 
till kunder som bor långt bort från 
närmaste apotek eller som av annan 
anledning behöver hemleverans eller 
ombudsleverans av läkemedel. Av alla 
de recept som skickas elektroniskt el-
ler ”manuellt” till Distansapoteket 
visade det sig att 2 procent behövde 
rättas till i samråd med förskrivaren, 
innan de kunde expedieras. 

Tittar man på amerikanska under-
sökningar så är frekvensen mycket 
låg men  jämför vi detta med pro-
blemfrekvensen på vanliga apotek i 
Sverige så är antalen problemrecept 
ungefär det dubbla. Författarna anger 
att ett skäl till den högre felfrekven-
sen på Distansapoteket kan vara att 
man här inte träffar kunden. Dialog i 
kundmötet löser ofta många problem.  

Standarddoseringar används fel 
Vilka var då felen som krävde åtgärd 
av farmacevterna på Distansapote-
ket? Det handlade framför allt om att 
felaktiga doser angivits i förhållande 
till patientens ålder eller diagnos. Ett 
annat problem var generiskt utbyte av 
tabletter som måste delas.  

Förskrivarna i Norrbottens primär-
vård var överrepresenterade när det 
gällde förskrivningsfelen som ofta kun-
de härledas till felaktiga dosangivelser. 
Artikelförfattarna drar slutsatsen att 
standarddoseringar ibland används på 
ett felaktigt sätt i Norrbotten.

Standarddoseringar är unika för 
varje vårdcentral/klinik i ordinations-
modulen ”Läkemedel” i VAS. En 
eller flera av enhetens förskrivare 
innehar behörighet att ändra i stan-
darddoseringen. 

Läs hela studien på läkemedels-
kommitténs hemsida.

HbA1c måste följas hos alla patienter som 
har farmakologisk diabetesbehandling

Alltför ofta kommer äldre diabetespa-
tienter, behandlade med insulin eller tablet-
ter, från kommunala boenden till akuten för 
bensvaghet, trötthet eller nedsatt allmäntill-
stånd. Blodsockret kan då vara ”normalt” 
men HbA1c visar inte sällan nivåer under 
de som är normala för icke-diabetiker. 
Dessa patienter har utvecklat en kronisk hy-
poglykemi till följd av sämre njurfunktion, 
mindre fett- och muskelmassa samt dålig 
aptit. Kontrollrutinen har oftast varit en-
staka blodsockermätningar per år som visat 
”låga och bra” värden och personalen och 
distriktsläkaren har därmed låtit sig nöja.

På samma sätt är grav hyperglykemi med 
hyperosmolaritet och åtföljande medvetan-

desänkning hos äldre patienter med känd 
(eller tidigare inte känd) diabetes inte ovan-
ligt på akuten. Försämringen har pågått 
några veckor och tillskrivits ålder, UVI och 
så vidare men socker har inte kontrollerats. 
Efter adekvat behandling kan de oftast gå 
hem i bättre skick än under lång tid före.

Glöm alltså inte HbA1c-kontroller och 
kolla alltid glukos hos äldre patienter som 
tacklar av.

Jag har här pekat på fyra viktiga frågor i 
vardagen för primärvården, geriatriken och 
på medicinklinikerna. Ökad uppmärksam-
het på dessa enkla detaljer ger stora vinster 
för patienterna och förebygger lidande och 
förhindrar i vissa fall även läkemedelsrela-
terade dödsfall.

Mats Eliasson

Norrbottningarna använder mer tiazider 
än i övriga riket. Detsamma gäller för 
kombinationsmedel med kaliumsparande 
tillsats. 

�

�

�

�

�

��

����� ����������
�

�

�

�

�

��

��

����� ����������

������ ������

�

�

�

�

�

��

����� ����������
�

�

�

�

�

��

��

����� ����������

������ ������
Både i Norrbotten och i riket som stort 
ökar användningen av metformin på 
bekostnad av bl a glibenklamid. Vi ser 
dock att man i Norrbotten i högre grad 
använder glibenklamid i höga doser.

Bendroflumetiazid 2,5 mg
Bendroflumetiazid 5 mg

Glibenklamid 1,75 mg
Glibenklamid 3,5 mg

Doser/TID* Doser/TID*

Sara Törngren och Therese Palo, 
receptariestudenter på LTU, utförde 
i våras en observationsstudie 
på Distansapoteket i Boden. De 
undersökte hur många av recep-
ten som krävde förskrivarkontakt 
innan de kunde expedieras till 
kunden. Det visade sig att de flesta 
recept med felaktigheter kom från 
primärvården i Norrbotten. 

*Doser/TID betyder definierad dygnsdos per tusen innevånare och dag och kan användas som 
  mått på hur mycket av det aktuella läkemedlet som används i en befolkningsgrupp.



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:  Anders Bergström. Redaktion: Anders Bergström, anders.b.bergstrom@nll.se,
Eskil Franzén, JOB media & reklambyrå (eskil@jobmedia.se).

Projektarbetet blev klart och överläm-
nades i mars 2006 till uppdragsgiva-
ren. De nya riktlinjerna är bindande 
för landstingets personal. Eftersom 
två divisioner är inblandade är rekom-
mendationerna att anse som handlägg-
ningsöverenskommelser mellan och 
inom divisionerna.

En nyhet i dokumenten är den över-
enskommelse som träffats beträffande 
remisshantering där det framgår när re-
miss bör skickas till lungsektionen och 
vad den ska innehålla. Vidare planeras 
att multidiciplinär KOL-rehabilitering 
ska kunna erbjudas över hela länet. Pri-
märvården har patienterna och de har 
också ansvaret, men verksamheten ska 
planeras i samarbete med slutenvården 
på ett optimalt sätt. I praktiken betyder 
det att KOL-rehabilitering borde drivas 
på våra fem sjukhus, men vid behov 
även på vårdcentraler som ligger långt 
ifrån sjukhus.

Aktuell evidens är idag lättillgänglig 
i både nationella och internationella 
dokument. Projektgruppens arbete har 
framför allt baserats på aktuella riktlin-
jer och workshops från Socialstyrelsen, 
Läkemedelsverket, SBU samt Svensk 
Lungmedicinsk Förenings Nationella 
vårdprogram KOL. 

Förankring över länet
Att ta fram evidensbaserade dokument 
är kanske den lättare delen i denna typ 
av gemensamt länsövergripande arbete. 
Svårare är att få en god förankring över 
hela länet och att få till stånd de utbild-
ningsinsatser som kan behövas vid de 
olika enheterna. 

Förankringsarbete och en del utbild-
ningsinsatser är redan genomförda, och 
mer planeras. Resurser för utbildning 
finns och vi förväntar oss att antingen 
lungsektionen centralt eller någon av 
projektgruppens medlemmar får sig-
naler om ytterligare utbildningsbehov. 

Handläggningsöverenskommelse 
Astma-KOL - Hur går vi vidare?

Sedan måste tid avsättas för aktuell 
utbildning. Målsättningen är att tillgo-
dose utbildningsbehovet och att kunna 
ge erforderlig utbildning även lokalt på 
respektive vårdcentral. 

Projektgruppens arbete kan ses som 
en del av landstingets förhoppningsvis 
framväxande ”kunskapsorganisation” 
med länsövergripande handläggnings-
riktlinjer framtagna av professionen 
samt förankringsarbete och utbild-
ningsinsatser. I detta arbete behöver 
förutom professionen även landstings-
ledningen, divisionsledningarna, IT, 
läkemedelskommittén, FoU med flera 
delta och använda den hjälp vi får av 
våra nationella aktörer SoS, Läkeme-
delsverket, SBU och så vidare. 

Dokumenten återfinns på landsting-
ets Insida. Projektgruppen kvarstår tills 
vidare och om ett år planeras uppdate-
ring samt framtagande av användbara 
kvalitetsmarkörer för KOL respektive 
Astma bronchiale.

Projektgruppen består av doktorerna 
Maria Falk – VC Furunäset Piteå, Berne 
Eriksson – medicinenheten Piteå älvdals 
sjukhus, Johan Alsén – VC Stadsviken 
Luleå, Anne Lindberg – lungsektionen 
Sunderby sjukhus, Katarina Enér – VC 
Sanden Boden, Torbjörn Harr - VC 
Kalix, Bo Nielsen – VC Jokkmokk, 
Ulf Hedlund - VC Malmberget, Cecilia 
Påhlsson – primärvården Kiruna, Ulf 
Bolsöy – projektledare medicinenheten 
Gällivare sjukhus. Sekreterare för ar-
betet är Birgit Byberg, medicinenheten 
Gällivare sjukhus. 

Som uppdragsgivare står länschef 
Ingemar Backman och i styrgruppen 
ingår dessutom divisionscheferna Bo 
Westerlund och Britta Wallgren. 

Kontakta gärna någon av projekt-
gruppens medlemmar för synpunkter 
och anmälan av utbildningsbehov.

Ulf Bolsöy, projektledare

En projektgrupp med förankring över hela länet från divisionerna 
medicin och primärvård fi ck i maj 2005 i uppdrag att uppdatera de 
tidigare länsrekommendationerna KOL och Astma bronchiale. 

Sedan vi fick veta att Björn skulle sluta 
har vi under våren och sommaren sökt en 
lämplig ersättare. Nu har vi kommit fram 
till en lösning som innebär att jag, Anders 
Bergström, går in som ordförande under 
hösten. 

Jag är leg apotekare och har arbetat halv-
tid med kommittéfrågor sedan 2001. Andra 
halvan av min tid arbetar jag på sjukhus-
apoteket och på dialysavdelningen, Sunder-
by sjukhus.

Vi kommer nu att påbörja en principdis-
kussion med divisionerna om hur vi ska 
hantera läkemedelsfrågorna i länet samt 
vilken roll läkemedelskommittén ska ha 
framöver. 

Anders Bergström

Anders Bergström är ny ordförande
i läkemedelskommittén.

Björn går,
Anders tar över.
Björn Olsson slutade som ordförande i 
läkemedelskommittén 31 augusti. Han 
arbetar nu vidare som distrikts läkare 
och vårdcentralschef, på Örnäsets 
vård central. Under Björns tid som 
ord förande har läkemedelskommittén 
uppdaterat rekommendationslistan 
samt fördjupat engagemanget i frå-
gor som berör äldre och läkemedel.

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

Foto: Jens Bäckström


