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Nu byter vi till Innohep® 
i länet
Sedan de lågmolekylära heparinerna 
började användas har Fragmin® 
(dalteparin) använts i länets rutinsjuk-
vård för behandling av venös trom-
boembolism och trombosprofylax. En 
allmän övergång från Fragmin® till 
Innohep (tinzaparin) sker nu i länet.

Minskad kostnad
Orsaken till att vi byter till Innohep® är det 
lägre priset och den högre slutenvårdsra-
batten som sänker länets läkemedelskost-
nader betydligt. 

Minska riskerna för patienten
En ökad patientsäkerhet uppnås vid enhet-
lig hantering och dosering av ett läkemedel 
i stället för flera olika. Det är därför väsent-
ligt att så många verksamheter som möjligt 
övergår till Innohep® ungefär samtidigt, 
med start i januari 2008. Ta kontakt med 
din närmaste verksamhetschef om inte din 
enhet bytt till Innohep® ännu.

En lathund för övergången finns nu 
på läkemedelskommitténs hemsida. Den 
kan användas när de sjukvårdande verk-

samheterna ska uppdatera sina rutiner för 
trombosprofylax och behandling av venös 
tromboemboli. Instruktionen är endast 
en vägledning och de angivna doserna är 
ungefärliga då hänsyn tagits till tillgäng-
liga endos förpackningar vid poliklinisk 
behandling. Vid slutenvårdsbehandling är 
hänsyn tagen till eventuella blödningskom-
plikationer och särskilda indikationer.

Arixtra® vid instabil 
kranskärlsjukdom
Den förestående övergången från Klex-
ane® (enoxaparin) till Arixtra® (fonda-
parinux) vid instabil kranskärlssjukdom 
(instabil angina och hjärtinfarkt) underlät-
tar användning av ett enda lågmolekylärt 
heparin för dessa indikationer. Användning 
av Arixtra® ger lägre kostnad, enklare han-
tering samt mindre blödningskomplikatio-
ner hos äldre patienter.

Ev. frågor besvaras av 
Aide Habib, medicinkliniken, Sunderby 
sjukhus (aide.habib@nll.se) eller 
Läkemedelskommitténs kansli.

Ewa Lemon på sjukhusapoteket i Sunderbyn har beställt hem Innohep.

Passa på! 
Sök utbildnings-
pengar!
För en ändamålsenlig och evidensbaserad 
drift och utveckling av sjukvården måste 
vi hålla en hög kunskapsnivå. Behovet av 
särskilda medel för angelägen producento-
bunden information och fortbildning inom 
läkemedelsområdet har länge varit stort. 
Därför har landstinget nu öronmärkt en 
halv miljon kronor för detta. 

Pengarna finns hos Norrbottens läkeme-
delskommitté som ansvarar för att fördela 
dem till lokala och regionala utbildnings-
initiativ inom landstinget. Ansökan om 
medel för läkemedelsrelaterad utbildning 
kan ske fyra gånger per år och ska göras 
av medicinskt ledningsansvarig. Sista da-
tum för vårens två ansökningsomgångar 
är den 15 februari och 20 maj. Du hittar 
all information och ansökningsformulär i 
högerspalten under ”UTBILDNING” på 
läkemedelskommitténs hemsida.

Exempel:
Behov finns av en utbildning kring hand-
läggning av komplicerad refluxsjukdom. 
Din klinik planerar tillsammans med när-
liggande vårdcentraler för en vetenskaplig 
sammankomst en eftermiddag i mars. En 
föreläsare i ämnet inbjuds från ett univer-
sitetssjukhus. 

Utbildningsbehovet signaleras till medi-
cinskt ledningsansvarig som skriver under 
och skickar in ansökan till läkemedelskom-
mitténs kansli före den 15 februari. Läke-
medelskommittén sponsrar föreläsarens 
arvode och resa. Utbildningen kan nu ge-
nomföras utan reklaminslag. 



Utvecklingen av nya läkemedel i 
kombination med den återupptäckta 
kunskapen om bipolär sjukdom har 
inneburit en långsam, men nära 
på revolutionerande, förändring i 
behandlingen av ”depressiva” till-
stånd. 

Senaste decenniernas kliniska forskning 
har återupptäckt psykiatrisk kunskap om 
affektiv sjukdom från förra sekelskiftet. 
Forskningen visar nämligen att patienter 
med depressiva besvär, ångestbesvär, åter-
kommande depressioner, alkohol- och an-
nat missbruk och både ”lättare” och ”svå-
rare” humörsvängningar mycket ofta har 
varianter av ”manodepressiv” sjukdom.

Brett spektrum av tillstånd 
Bipolär sjukdom, som manodepressiv sjuk-
dom numera benämns, innehåller liksom - i 
ännu högre grad - ”paraplybegreppet” af-
fektiv sjukdom, ett mycket brett spektrum 
av tillstånd där framförallt stämningsläget, 
men även motoriken, kognitionen och ”hy-
pothalamiska” symptom (tex aptit, sömn 
och sexuell lust) är påverkade. Indelningen 
i detta bipolära spektrum, såsom cykloty-
mi, bipolär II och bipolär I, men också in-
delningen av affektiv sjukdom i ”unipolär” 
depression respektive bipolär sjukdom, är i 
viss mån arbiträr och inte sällan ses hos pa-
tienten. Detta gäller främst vid lång obser-
vationstid (decennier) och övergång från en 
”lindrigare” sjukdomsdiagnos till en ”svå-
rare”, t.ex. från ”unipolär” depression till 
bipolär II eller bipolär II till bipolär I. 

”Bipolaritet” utgörs av ett kontinuum av 
svängningar vad gäller förlopp och svårig-
hetsgrad. Vid affektiv eller bipolär sjuk-
dom finns förutom ”bipolariteten” en rad 
andra sjukdomsvariabler av betydelse för 
val av behandling, t.ex. om melankolisk el-
ler atypisk form av depressiv fas, om epi-
sodiskt eller kroniskt förlopp, om säsongs-
bundenhet, huruvida samtidigt missbruk, 
ångestsyndrom eller ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) föreligger. 
Betydelsen av sådana andra sjukdomsvari-
abler är komplex och har bara i begränsad 
utsträckning influerat årets revision av re-
kommendationslistan.

Vid all form av affektiv sjukdom spen-
derar patienten i regel ojämförligt mycket 
längre tid i depressiv (”nedåt”) fas än i hy-
poman eller manisk (”uppåt”) fas. Tillstånd 
där depressiva och hypomana/maniska 
symptom uppträder samtidigt eller mycket 
snabbt alternerande har också visat sig van-

Förändrad behandling inom psykiatrin

liga. Någon gång är sådana ”blandtillstånd” 
kroniska.

Nygamla rön har förändrat 
behandlingen
Utvecklingen av nya läkemedel i kombi-
nation med den återupptäckta kunskapen 
om bipolär sjukdom har inneburit en ännu 
tämligen långsam, men ändå närmast re-
volutionerande, förändring i behandlingen 
av ”depressiva” tillstånd. Särskilt har det 
visat sig att patienter med kroniska eller 
återkommande depressioner ofta har bipo-
lär sjukdom och sådana patienter i behov 
av långtidsbehandling/profylax mår ofta 
mycket bättre av ”stämningsstabiliserande” 
mediciner än av antidepressiva.  Vid akuta 
sjukdomstillstånd med olika psykotiska 
symptom är det mycket viktigt att ge akt 
på eventuella samtidiga maniska och/eller 
depressiva symptom, eftersom symptom på 
förändrat stämningsläge i regel har större 
tyngd än psykotiska symptom för både di-
agnos och behandling.

 Vid de bägge ”neuropsykiatriska” 
tillstånden ADHD och autistiska spekt-
rumstörningar uppträder ofta affektiv sjuk-
dom, dvs. även bipolär sjukdom. Omfat-
tande klinisk forskning av dessa tillstånd, 
även bipolär sjukdom, har gjorts de senaste 
decennierna och bägge är vanligt före-

kommande. Det är därför viktigt att vara 
observant på eventuell bipolär sjukdom 
hos patienter med ADHD eller olika autis-
tiska störningar. Läkemedelsbehandling av 
ADHD är tillsvidare förbehållen psykiater 
och vissa andra specialister, men kan möj-
ligen komma att mer direkt beröra specia-
lister i allmänmedicin.

Årets revision av rekommendationslistan 
inom psykiatri återspeglar framförallt den 
”återvunna” kunskapen om bipolär sjuk-
dom. En ny rubrik har tillkommit: ”Akut 
(icke-psykotisk eller psykotisk) mani, akut 
psykotiskt maniskt eller depressivt bland-
tillstånd”. Här bör läsaren observera att 
rekommendationen gäller just akutbehand-
ling. Långtids- och profylaktisk behandling 
av bipolär sjukdom bör i första hand ske 
hos psykiater.

När det gäller rekommendationer av en-
skilda preparat i listan är dessa, som alltid, 
resultat av omfattande diskussioner bland 
psykiater i länet, mellan psykiater och di-
striktsläkare och inte minst mellan läkare 
och andra yrkesföreträdare inom Norrbot-
tens läkemedelskommitté.

Överläkare Peter Skeppar, 
Vuxenpsykiatri, Sunderby sjukhus



Under hösten har läkemedelskommitténs ledamöter tillsammans 
med adjungerade experter reviderat terapirekommendationer och 
läkemedelsval. Listan över rekommenderade läkemedel är främst 
ämnad att peka på kloka läkemedelsval vid de vanligast förekom-
mande sjukdomstillstånden i öppenvård. På läkemedelskommit-
téns hemsida finns nu den nya uppdaterade listan. En tryck version 
kommer att skickas ut till alla enheter inom kort.

Rekommendationslistan 2008
I detta och kommande nummer av Behandlingsbladet presente-

rar vi sammanfattning och motivering till rekommendationerna för 
ett urval indikationsområden.

Anders Bergström, Ordförande 
Norrbottens Läkemedelskommitté

Psykiatri
Citalopram kvarstår som förstahandsalternativ vid depression. Läkemedlet är väldokumente-
rat, har få biverkningar, håller ett lågt pris och är utbytbart på apoteken. Ett fl ertal generika 
fi nns med substansnamnet i varumärket, vilket förenklar bytet för alla parter. Jämfört med 
övriga antidepressiva läkemedel står sig citalopram som ett bra alternativ ur miljösynpunkt. 
Fluoxetin utgår p.g.a. låg användning och är inte ett förstahandsmedel, men kan vara av 
värde tack vare längre halveringstid.
Totala kostnaden (baserat på Apotekens utförsäljningspris) av mirtazapin-preparat förskrivet 
inom öppen vården i Norrbotten uppgick till ca 3 miljoner kronor och volymen i dagliga defi -
nierade dygnsdoser (DDD) uppgick till ca en halv miljon under perioden dec 2006 t.o.m. nov 
2007. Genomsnittliga kostnaden per dygnsdos är 5-6 kr. Dygnsdoskostnaden för Remeron-S 
, munsönderfallande tablett, var 11 kronor, för konventionella mirtazapin-tabletter 2.80 kr. 
Remeron-S är för nuvarande inte utbytbart till mirtazapin-tabletter på apotek.

Om hälften av Remeron-S ersätts med förskrivning av konventionella mirtazapin-tabletter 
skulle det medföra en besparing på ca en halv miljon kronor per år, om pris och volym av 
förskrivningsmixen i övrigt är densamma.

Bipolära sjukdomstillstånd är vanliga och behöver ofta behandlas i öppenvården i akutfa-
sen. Därför innehåller rekommendationslistan detta nya avsnitt, läs mer i separat artikel. 

Problem med sömnen behandlas i första hand med sömnhygieniska åtgärder. När 
behandling är aktuellt kan olika alternativ övervägas utifrån patientens situation. Vid olika 
typer av ångestsyndrom utgör Citalopram ett bra förstahandsalternativ. Nytt på listan är 
andrahandsalternativet Paroxetin som har god effekt till ett lågt pris. Klomipramin utgör ett 
tredjehandsalternativ och har mycket god effekt på de svårare fallen men är mer biverknings-
belastat. Det något nyare läkemedlet Venlafaxin (introducerades 1995 i Sverige, Citalopram 
kom 1992) och det nya medlet Pregabalin (introducerat i Sverige 2004) har på gruppnivå 
inte visat bättre resultat än rekommendationslistans alternativ men de håller ett betydligt 
högre pris.

Andningsorgan
Vid behandling av luftvägssjukdomar är individualisering en viktig ledstjärna. Utöver 
patientens sjukdom och dess svårighetsgrad måste läkaren utgå från patientens livssituation 
och möjlighet att klara av ordinerad behandling. Därför är listan år 2008 utökad med fl era 
alternativ när det gäller inhalationsapparatur, s.k. device.
Turbuhaler har tagits in som ett alternativ till diskhaler när patienten har behov av ett kom-
binerat inhalationsläkemedel. Easyhaler är ny på listan för i år. Det är en enkel device som 
enligt Läkemedelsverket ger bäst deposition i luftvägarna. Giona Easyhaler är dessutom 10 
procent billigare är Pulmicort Turbuhaler, vilket vid ett totalbyte skulle kunna ge en besparing 
på närmare en halv miljon kronor per år.
Individualiserad behandling innebär att man i de fl esta fall bör inleda med separata inhalato-
rer av glukokortikoid och långverkande beta-2-stimulerare. Detta möjliggör individualiserad 
dosering utan att behöva låsa patienten i en fast doskombination. Därför har vi tagit in Oxis 
och Serevent som kan kombineras med antingen Pulmicort eller Giona. 

Rökavvänjning är en av de mest angelägna behandlingsformerna för att förebygga 
många sjukdomstillstånd, inte minst obstruktiv lungsjukdom. Individualisering, motivation och 
motiverande stöd är viktigast av allt för att uppnå lyckat resultat. 

Nikotinersättning utgör förstahandsval när farmakologisk avvänjning krävs. Det fi nns 
en uppsjö av nikotinpreparat och beredningsformer på marknaden. Här behöver patienten 
själv prova ut det lämpligaste alternativet. Innan andra rökavvänjningsfarmaka övervägs bör 
patienten ha provat ett eller fl era nikotinersättningsmedel under långsam nedtrappning enligt 
FASS-rekommendation. Notera att det i de svårare fallen kan behövas en kombination av 
exempelvis plåster och tuggummi.

För en mindre andel patienter räcker inte nikotinersättningsmedel som farmakologiskt 
stöd. Därför har vi tagit in rökavvänjningspreparatet Bupropion på rekommendationslistan. 
Bupropion är inte jämfört med nikotin och har därmed inte visat sig vara effektivare, men kan 
provas som ett andrahandsval. Behandling ska då alltid åtföljas av motiverande stöd för att 
vara kostnadseffektiv. Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, beviljar endast läkemedelsförmån 
när åtföljande organiserat rökavvänjningsstöd fi nns med i behandlingen. 

Avsnittet rinit är fl yttat till terapiområdet ”Öron, Näsa”.

Blod och blodbildande organ
Innohep är nytt på listan för 2008. Det fi nns fl era väldokumenterade lågmolekylära hepariner 
för behandling och profylax av tromboembolism. Tinzaparin (Innohep) håller lägst pris vid 
receptförskrivning och ger dessutom mest återbäring i slutenvårdsrabatt. Användning av 
Innohep istället för andra lågmolekylära hepariner minskar läkemedelskostnaden med ca en 
halv miljon kronor per år. Indikationen instabil angina utgår från årets rekommendationslista 
eftersom behandling av detta tillstånd ofta initieras på sjukhus av hjärtspecialist.

Diabetes
Farmakologisk behandling av diabetes innebär, förutom glukoskontrollerande terapi, även 
övervägande om blodtryckssänkande, blodfettssänkande och eventuell trombocytaggrega-
tionshämmande behandling. Här hänvisar vi till avsnittet Hjärta och kretslopp.

I listan för 2008 lyfter vi bort Actrapid eftersom användningen av detta insulin minskat. 
Det bör dock behållas på redan behandlade patienter. Förstahandsmedel vid nyinsättning är 
därmed Novorapid som har ett snabbare tillslag och en praktisk fl ergångspenna. 

Inga av de nya perorala antidiabetika som just nu marknadsförs intensivt har tillkom-
mit på årets lista. För lite erfarenhet föreligger för att de ska komma ifråga ens som ett 
andrahandsval. För de s.k. glitazonerna har utöver de tidigare rapporterna om ödem, hjärt-
svikt, frakturförekomst och makulaödem nu även konstaterats en dokumenterad riskökning 
för ischemisk hjärtsjukdom enligt den europeiska läkemedelskommittén CHMP. 

Norrbottens Läkemedelskommitté rekommenderar i första hand övervägande om insulin-
behandling när Metformin och Glibenklamid inte gett tillräcklig glukoskontroll.



Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté. 
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Risker med 
receptdatabasen 
på apoteket!
Apotekets och landstingets datasystem kommunicer-
rar dåligt, vilket innebär risker att patienter tar ut 
läkemedel och medicinerar utifrån inaktuella recept. 
Tydlig information kan minimera problem, tills IT-
lösningen förbättrats.

Elektroniska recept har förenklat receptförskrivningen och 
ökat patientsäkerheten då apoteksfarmaceuten får en entydig 
läkemedelsordination att expediera till sin kund. Det har tidi-
gare i Behandlingsbladet rapporterats om risken för felaktigt 
läkemedelsval i läkemedelslistan i VAS. 

Här visar vi på ytterligare en allvarlig risk som bör beaktas 
angående läkemedelslistor:
En patients recept ligger elektroniskt i Apotekets receptdata-
bas. Om läkare tar beslut om ändring av ordinationen, t.ex. 
utsättning, så ligger receptet med den gamla ordinationen 
ändå kvar oförändrat i Apotekets receptdatabas i upp till ett 
år. Detta innebär att patienter utsätts för ”risken” att ta ut 
läkemedel och medicinera utifrån inaktuella recept. Vid ett 
flertal tillfällen har patienter även använt apotekets utskrivna 
receptlista som medicineringsunderlag.

Ovanstående är anmält till Socialstyrelsens tillsynsenhet, 
men någon uppenbar lösning lär inte finnas förrän Apotekets 
och landstingets datasystem kan kommunicera åt båda hål-
len. Därför är en förbättrad IT-lösning väsentlig.

 
Fram till dess är enda möjligheten att förhindra felaktig 
läkemedelsanvändning att: 
1. Upplysa patienten att alltid medicinera utifrån aktuell lä-

kemedelslista från VAS/LM. 
2. Be patienten visa listan som han/hon använder som medi-

cineringsunderlag.
3. Vid ändring av dosering bör recept med ny dosordination 

alltid skickas till apoteket.
4. Vid utsättning av ett läkemedel måste patienten kontakta 

apoteket och be dem stryka receptet i receptdatabasen.

Anders Bergström, Ordförande Läkemedelskommittén
Stig Nordqvist, Lex Maria-ansvarig, Gällivare sjukhus

Ändrat kostnadsan-
svar för läkemedel 
på recept
Nu förändras kostnadsansvar för förmånsläkemedel, så 
att såväl ansvar som budgeten fl yttas närmare den verk-
samhet som initierar och styr förskrivningen.

Kostnaden för de läkemedel som förskrivs på recept, s.k. förmåns-
läkemedel, till länsborna betalas av landstinget (landstingsandel) 
och patienten (egenavgift). Förmånskostnaden är ungefär 80 pro-
cent av totala kostnaden för förmånsläkemedlen. 

Landstingets kostnadsansvar är fördelat mellan divisionerna. 
Kostnadsansvaret är läkemedelsbaserat, vilket innebär att läke-
medlets ATC-kod avgör vilken division som ska belastas. Se do-
kumentet ”Ansvar för läkemedelskostnader” på läkemedelskom-
mitténs hemsida. 

Division Primärvård har kostnadsansvaret för merparten av för-
månsläkemedlen. Kostnadsansvaret är här både läkemedels- och 
befolkningsbaserat och delas mellan divisionens 33 vårdcentraler. 
För länsbor folkbokförda inom ett specifikt vårdcentralsområde 
betalar den aktuella vårdcentralen förmånsavgiften. Övriga divi-
sioner har enbart ett läkemedelsbaserat kostnadsansvar som belas-
tar divisionen helt eller delas med en annan division, beroende på 
hur man bedömt ansvarsfrågan för läkemedelsbehandlingen. 

Utgångspunkten för kostnadsfördelningen är att ju större ansvar 
en division har för initiering och uppföljning av läkemedelsbehand-
lingen, desto större kostnadsansvar ska divisionen ha för läkemed-
let. I takt med att förändringar sker inom läkemedelsanvändningen 
måste därför kostnadsansvaret ses över.

Nytt kostnadsansvar 2008
De förändringar i kostnadsansvar som nu träder i kraft innebär 
att kostnadsansvar och därmed budget för sammanlagt 24 miljo-
ner kronor flyttats närmare den verksamhet som initierar och styr 
förskrivningen. Kostnadsansvaret för cytostatika-beredningar på 
recept flyttas från division Primärvård till Medicin. I detta sam-
manhang vill vi påminna om att cytostatikaberedningar endast bör 
beställas via rekvisition. Även kostnadsansvar för licensläkemedel, 
narkotikaberedningar, läkemedel vid njurinsufficiens och pulmo-
nell arteriell hypertension flyttas från primärvården till medicin.  

Läkemedlen Buprenorfin och Metadon för behandling av opio-
idberoende flyttas från division Primärvård till Psykiatri. Läkeme-
del för behandling av narkolepsi och ADHD flyttas från division 
Primärvård till delat ansvar mellan Medicin och Psykiatri. Delat 
kostnadsansvar får även divisionerna Opererande, Medicin och 
Primärvård vid receptförskrivning av  morfin och morfinliknande 
starka opiater.

Anders Bergström, Läkemedelsstrateg
Carola Fransson, Ekonom


