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Landstinget har öronmärkt 500 000 
kronor för producentobunden utbild-
ning om läkemedel. Pengarna finns 
hos Norrbottens läkemedelskom-
mitté som fördelar dem till lokala 
och regionala utbildningsinitiativ i 
Norrbottens läns landsting. Ansökan 
om medel kan ske fyra gånger per år 
och ska göras av medicinskt lednings-
ansvarig.

Bidrag för producentobunden terapiinrik-
tad utbildning har hittills delats ut i två 
omgångar av läkemedelskommittén efter 
ansökan enligt den ansökningsrutin som 
finns på läkemedelskommitténs hemsida.
   Fundera över vad din enhet skulle tänkas 
behöva för utbildning inom läkemedelsom-
rådet. Nästa ansökningsdag är 19 septem-
ber. Ansökan måste vara läkemedelskom-
mitténs kansli tillhanda före detta datum. 

Norrbottens läkemedelskommitté an-
ordnar en studiedag den 30 september 
2008 på temat läkemedelsrelaterade 
problem hos äldre. Medverkande är 
bland andra professor Yngve Gustafs-
son, Umeå, och distriktsläkare Patrik 
Midlöv, Eslöv.

Dagen riktar sig till kliniskt verksamma lä-
kare och sköterskor som behandlar gamla 
och multisjuka patienter. Det kommer att 
bli en intressant dag med tid för både fort-
bildning och eftertanke. 
  Mer information kommer efter sommaren 
på Insidan under ”Kurs och seminarium” 
och ”Läkemedelsrelaterade utbildningar.
   Avsätt tid i kalendern redan nu!

Robert Svartholm,
Informationsläkare

Norrbottningarna återlämnade 
31 ton läkemedel
Apoteken får ta emot alltmer överblivna 
läkemedel. Ökningen fortsätter i hela 
Sverige och Norrbotten följer trenden. 
Läs mer på sid 2.

Avsluta behandlingar med TrioBe
Stora studier kan inte påvisa att B-
vitamintillskott botar eller förhindrar 
utvecklingen av demens eller hjärt-kärl-
sjukdomar. Därför bör vi avsluta sådana 
behandlingar. Läs mer på sid 3.

Om förskrivning av läkemedel i 
apodos
Dosapoteket i Umeå informerar om 
hantering av subventionsförändringar 
för läkemedel mot högt blodtryck på 
dosrecept med anledning av LFNs be-
slut. Läs mer på läkemedelskommitténs 
hemsida.

Sök utbildningspengar 
före 19 september

Hittills har vi bidragit med pengar till föl-
jande utbildningar:

•Behandling med MAO-hämmare inom 
psykiatrin (Vuxenpsykiatrin Piteå)

•Utbildningsprogram 2008  (Vuxenpsykia-
trin Sunderby sjukhus)

•Kvalitetsindikatorer i primärvården  (Di-
vision primärvård)

•Palliativ omvårdnad, läkemedel/icke lä-
kemedel  (Jokkmokks vårdcentral och öv-
rig primärvård) 

•State of the art aniviralbehandling av barn 
och ungdomar med HIV samt uppföljning 
av farmakologisk behandling med antivi-
rala medel på nyfödda vars mor har HIV 
– (Barnsjukvården, infektion, smittskydd 
och primärvården)

Studiedag om läkemedelsrelaterade
problem hos äldre



31 ton läkemedel 
återlämnade i
Norrbotten

Allt fler kunder lämnar in överblivna läkemedel och läke-
medelsrester till apoteken. Totalt i hela Sverige lämnades  
1 000 ton in under 2007. Det är en ökning med 12% 
jämfört med föregående år. Drygt 31 ton lämnades in på 
apoteken i Norrbotten, en ökning med 13%.

Ökningen, både i Norrbottens län och i riket, kan delvis bero på 
att försäljningen av läkemedel har ökat, men även på ett ökat mil-
jömedvetande hos läkemedelsanvändarna. En SIFO-undersökning 
2007 visar att 73% lämnar överblivna läkemedel till apoteket. 2004 
var det bara 65% av kunderna som gjorde så.

Samtliga län har ökat mängden insamlade läkemedel under 
2007. Största mängden, 204 ton, samlades in i Stockholms län. 
Största ökningen (18,5%) noteras i Gotlands län. I Örebro län öka-
de insamlade läkemedel med 17%, vilket delvis är ett resultat av en 
lyckad miljökampanj som genomfördes under sommaren 2007. 

5% av försålda läkemedel kasseras
Enligt Socialstyrelsens beräkningar kasseras cirka 5% av alla lä-
kemedel som säljs. De överblivna läkemedlen bränns på särskilda 
avfallsanläggningar.

Självklart är det en utmaning för läkemedelsanvändarna i Norr-
botten att bli ännu mer miljömedvetna och lämna in alla överblivna 
läkemedel och läkemedelsrester till apoteket.

Minst lika viktigt är det dock att minska den totala mängden kas-
serade läkemedel genom en ännu mer medveten läkemedelsför-
skrivning. Första gången en patient får ett helt nytt läkemedel bör, 
om möjligt, startförpackning förskrivas. 

Kan den totala mängden läkemedel som kasseras minskas, är det 
positivt både för miljön, läkemedelsanvändarna och även för Norr-
bottens läns landstings läkemedelsbudget.

Stig Andersson

Värna miljön
•Skriv ut startförpackningar.
•Skriv inte ut mer läkemedel än vad som går åt, iterera hellre 
receptet vid osäkerhet.
•Uppmana allmänheten att lämna in överblivna läkemedel och 
läkemedelsrester till apoteket.
•Läkemedelsavfall bör inte hamna i hushållssoporna eller i 
avloppet.



Dimridåer om
desloratadin
Antihistaminet desloratadin (Aerius®) marknadsförs 
intensivt med argument som längre halveringstid, mindre 
sedation och bättre på nästäppa än övriga antihistaminer. 

Faktum är att:
Ingen antihistamin är effektivare än nasal glukokortikoid som är för-
stahandsval vid besvärlig nästäppa i samband med allergisk rhinit. 

Sedering / nedsatt reaktionsförmåga är ovanligt för alla moderna 
icke-sederande antihistaminer. Även loratadin, fexofenadin och 
ebastin är i flera länder tillåtna för behandling av allergiska piloter. 

Den lågdosbehandling med B-vitaminer och folat som 
TrioBe innebär har länge varit kontroversiell och mark-
nadsföringen av låg kvalitet. Trots det har försäljningen 
varit hög i vissa områden. 

På senare år har försäljningen sjunkit, men 2007 såldes det fortfa-
rande TrioBe för drygt en miljon kronor i Norrbotten, med mycket 
stor skillnad mellan kommunerna. Det är dags att rejält minska den 
volymen.

TrioBe har nått sin position på grund av ”Homocysteinhypote-
sen” och på förhoppningen att B-vitamintillskott skulle förhindra 
utvecklingen av demens, eller bota uppkommen de-
mens. Det sista argumentet har fallit för flera år 
sedan i och med SBUs demensgenomgång, 
som entydigt förklarar: ”Behandling 
med vitaminer, exempelvis B12 eller 
folsyra, som sänker homocystein-
halten ger dock ingen förbättring 
av den kognitiva förmågan hos 
patienter med nedsatt kognitiv 
funktion” (1).

Homocys te inhypotesen 
grundar sig i epidemiologiska 
studier och observationsstu-
dier som indikerat ett samband 
mellan höjda Hcy-nivåer och 
hjärt-kärlsjukdom. Det faktum 
att sänkt njurfunktion ger förhöjt 
Hcy har man inte fäst avseende 
vid. Förhoppningen att kunna på-
verka hjärt-kärlsjukligheten har fått 
stor spridning och kalkylerna har varit 
optimistiska. 10 000-tals hjärtinfakter och 
stroke skulle förebyggas. 

Förhoppningar har kommit på skam
Flera stora studier har inte kunnat påvisa något stöd för att B-vi-
taminbehandling skulle minska incidensen av hjärtkärlsjukdomar. 
Den stora norska NORVIT-studien visade till och med på en viss 
riskökning vid behandlingen (2).

I senaste numret av JAMA, görs en sammanställning av kunskaps-
läget, efter presentation av den senaste studien i en lång rad (3). 
WAFACS-studien studerade specifikt kvinnor, och inte heller i 
denna stora och långa studie gick det att spåra några vinster med 
B-vitamin/folatbehandling. Man följde 5 000 kvinnor i över sju år, 
längre än någon annan studie. Rekommendationen är entydig: ”B-
vitaminbehandling kan för närvarande inte rekommenderas som 
del i prevention av CVD-sjukdomar och det finns ingen anledning 
att screena för förhöjt homocystein”.

Läkemedelskommittén i Västerbotten yttrade redan 2006 att ” 
för indikationen hjärtkärlsjukdom finns det idag inget veten-

skapligt stöd att behandla med kombinationsprepa-
rat av B-vitaminer. Man kan inte utesluta att 

behandling.. kan vara farligt för vissa pa-
tientgrupper” (2).

Dags att avsluta I Norrbotten
För Norrbottens del betyder detta 

att vi på senare år har förskri-
vit TrioBe för många miljoner 
i den fåfänga förhoppningen 
att skydda våra patienter från 
hjärt-kärlsjukdomar eller från 
demens. Tyvärr har förhopp-
ningarna kommit på skam, 
och man kan i stället befara 

att patienter kommit till skada. 
Det är hög tid att vi som förskri-

vare aktivt vidtar åtgärder för att 
avsluta denna behandling. Förskriv-

ningen av TrioBe borde under 2008 
kunna minska med 70-80%, vilket mot-

svarar en summa av 700-800 000 kronor.  

Robert Svartholm, Informationsläkare

Källor:
1. Terapinytt Halland maj 2006.
2. Mediacin, Västerbotten 10/2006. 
3. Lonn E. Homocysteine-lowering B vitamin Therapy on CV Prevention 
Wrong Again? JAMA. 2008;299(17): 2086-2087.

Desloratadin är den aktiva huvudmetaboliten som bildas när lora-
tadin passerat levern. C:a 60% av en dos loratadin omvandlas på 
detta sätt till desloratadin. Detta innebär i praktiken att det från 10 
mg loratadin bildas 6 mg desloratadin. Effekten av en loratadinta-
blett har alltså på så vis längre halveringstid än desloratadin.

Det som inte framkommer i reklamen är att priset för en dygns-
dos desloratadin till vuxen är 3 – 7 gånger högre än motsvarande 
dygnsdos loratadin eller cetririzin. 

Läkemedelskommittén rekommenderar sedan flera år cetirizin 
som förstahandsval. Läkemedelskommittén har nu tillsammans 
med representanter för primärvård och internmedicin utformat 
en hanteringsordning för desloratadin. Se läkemedelskommitténs 
hemsida.

Anders Bergström

Avsluta behandlingar med TrioBe



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, Stig Andersson, stig.o.andersson@nll.se, Eskil Franzén, JOB reklambyrå (eskil@jobreklambyra.se).

Det är guld värt för andra läkare att 
snabbt få information om när uppfölj-
ning av en ny läkemedelsbehandling 
bör ske eller varför du ordinerat en 
insättning, utsättning eller dosföränd-
ring av ett läkemedel.

Syftet med SKLs patientsäkerhetssatsning 
inom läkemedelsområdet är att belysa de 
verktyg som finns för att förebygga läke-
medelsfel i vårdens övergångar, exempel-
vis när patienten skrivs ut från sjukhus, 
byter vårdgivare eller vårdnivå. Inom alla 
landsting pågår nu ett utvecklingsarbete 
med ”läkemedelsavstämning” för att uppnå 
en aktuell läkemedelslista för varje patient.

Ju fler kockar desto sämre soppa?
I förra numret av Behandlingsbladet be-
skrevs hur IT-utvecklingen kommer att för-
bättra infomationsöverföringen i vårt län. I 
framtiden, när vi har edos och slutenvårdens 
läkemedel integrerat med läkemedelslistan, 
kommer vi att vara betydligt närmare målet 
- en ständigt aktuell läkemedelsordinations-
lista per patient.

Sedan återstår andra svaga länkar i ked-
jan, varav en kan illustreras med ordstävet 

”Ju fler kockar desto sämre soppa”. Ord-
stävet är högst relevant i läkemedelssam-
manhang. Om soppan blir sämre eller bätt-
re beror ju på graden av kommunikation 
kockarna emellan. 

Inte sällan ställer sig läkaren dessa frå-
gor när han/hon öppnar läkemedelslistan 
(LM): Varför avslutade de behandlingen 
med läkemedel A på mottagningen? Varför 
ändrade den andre läkaren dosen på läke-
medel B?

Om jag inte kan få fram ett svar på dessa 
frågor blir det svårt att följa upp, utvärdera 
och ta ansvar för patientens läkemedelsbe-
handling. 

Läkemedelsnotat förbättrar patientsä-
kerheten
Många landsting förbättrar kommunika-
tionen med att framgångsrikt införa en så 
kallad ”läkemedelsberättelse”, som är en 
sammanställd information över vårdtill-
fällets genomförda förändringar av läke-
medelsordinationen. Här framgår vad som 
förändrats och varför. Här finner vi även 
information om hur länge den nya läkeme-
delsbehandlingen ska fortgå och när den 
bör utvärderas.

I läkemedelsnotatet finns doktorns tanke

I Norrbotten har vi unika möjligheter till 
en enkel läkemedelsberättelse direkt i LM, 
i det så kallade ”läkemedelsnotatet”. Ett lä-
kemedelsnotat kan skrivas i anslutning till 
varje läkemedel. Man skulle kunna kalla 
det ”doktorns tanke med läkemedlet”. 

Läkemedelsnotatet är en journalhandling 
kopplad direkt till läkemedlet och utgör 
den kommunikationslänk som behövs för 
att läkare på skilda vårdenheter snabbt ska 
kunna få tillräckligt med information för 
att i större utsträckning kunna ta ansvar för 
en läkemedelsbehandling som ordinerats 
av en annan läkare. 

Gör så här

•Vid nyordination och ändring skriver du i 
fältet under patientanvisning. 

•Vid utsättning, före signering, går du på 
ramkommandot ”Läkemedelsnotat” och 
väljer ”Registrera notat”, där kommer det 
upp en textruta som det går att skriva i.

Anders Bergström
Kenneth Widäng


