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Läkemedelsbehandling till äldre
– mer skada än nytta?

Den 30 september genomförde Norr-
bottens Läkemedelskommitté en ut-
bildning på detta tema på Sunderby 
folkhögskola.

Det påstås ibland, att vården inte tar allvarligt 
på de äldre och deras problem, men anslut-
ningen från primärvården och den kommu-
nala sjukvården motbevisar detta. Folkhög-
skolans stora aula var överfull. Huvudföre-
läsare var professor Yngve Gustafson från 
Umeå och distriktsläkare Patrik Midlöv från 
Eslöv, som har disputerat på en avhandling om 
Läkemedelsgenomgångar.

”Följer vi uppgjorda vårdprogram och 
riktlinjer, så tar vi livet av våra gamla”. 
Yngve Gustafson var glasklar. Program och 
riktlinjer är utformade för unga, friska pa-
tienter med enstaka sjukdomar, inte för gam-
la multisjuka som befolkar vårdcentraler-
nas väntrum och de kommunala boendena. 
Läkemedlen är inte heller utprovade för gam-
la människor, så både gamla välkända och 
nya okända biverkningar och sidoeffekter 
dyker upp. En stor riskfaktor är den snabba 
vården, de korta inläggningarna och de för-
hastade beslut som detta lätt framtvingar. 
”Start slow, go low” är ett slagord som lätt 

glöms bort i hastigheten. Yngve Gustafson 
gav många tankeväckande exempel på detta 
under sina föreläsningar.

”Medicinsamlare”
Patrik Midlöv redogjorde för den omfattande 
polyfarmacin, som alla vårdprogram, riktlin-
jer och ambitiösa specialistkliniker leder till. 
Under ett långt liv samlar patienterna lätt på 
sig medel, som kanske är både omoderna, in-
aktuella och rent av farliga för äldre. Under 
sina sista år åker dessa multisjuka ofta fram 
och tillbaks till akuten flera gånger årligen, 
och får ofta utökad medicinering.  Speciellt 
påtalade han risken med E-dos, eller APO-
dossystemet. Inte nog med att det ligger 
utanför landstingets system, med ”dubbel 
bokföring” som följd – det är också ”stelt” 
och frestar till långvarig medicinering utan 
eftertanke. 

Kontinuitet bästa medicinen
Det viktigaste för dessa gamla patienter är 
att de har en egen läkare, en allmänläkare 
med goda kunskaper, som har ett uttryck-
ligt ansvar för deras medicinering. Nu för-
skrivs medicineringen ofta från många håll, 
och alltför mycket av primärvården sköts av 

”doktor vakant, eller doktor vikarie”. 
De pressade tidböckerna leder också under 
årens lopp till slentrianmässig förskrivning, 
både per telefon och internet. Läkemedels-
hanteringen är alldeles för allvarlig för att 
skötas på detta sätt, och kronisk medicinering 
måste omprövas ofta.

Dagen kompletterades av Johan Alsén, 
distriktsläkare Luleå, som visade den under-
utnyttjade funktionen ”Läkemedelsnotat” i 
vårt VAS-system, och av undertecknad som 
presenterade FAS-UT2, som finns tillgänglig 
via Läkemedelskommittén hemsida. Manus 
till äldrevårdsdagens föreläsningar finns 
också tillgängliga där, se högerspalten och 
klicka på rubrik Genomförda utbildningar.

Robert Svartholm,
informationsläkare

Åhörarna fick en ordentlig genomgång av läkemedelshanteringen till äldre patienter

Missa inte läkemedelsdagarna 27 
och 28 januari 2009 i Umeå (NLD)

Ämnen: Klamydia, HPV, Läkaren – 
hjälte eller bov i äldrevården, psyko-
farmaka, blodtryck, fett och diabetes.
Läs mer på läkemedelskommitténs 
kalendarium.



Seminarium – HIV 
hos barn och ung-
domar
Mer än 100 medarbetare inom vården samlades den 7 
oktober för att höra om de senaste rönen kring HIV-infek-
tion och barn. Föreläsare var dr Lars Navér, barnläkare 
och Christina Ralsgård, kurator, båda från Barnkliniken 
Karolinska Sjukhuset Huddinge.

Medarbetare från kvinnosjukvården, primärvården, barnsjukvår-
den och skolhälsovårds- och ungdomsmottagningar fick höra Lars 
Navér berätta om läkemedelsutvecklingen inom området och upp-
följningsrutiner. Christina Ralsgård berättade om hur man tar hand 
om barnen och deras familjer, utbildar dem och lotsar dem i en ofta 
fördomsfull värld. Även inom vården bemöts patienter med HIV-
infektion inte alltid på ett professionellt och empatiskt sätt. Detta 
beror ofta på okunskap. Barn med HIV erbjuds vara med i en HIV-
skola, en patientutbildning som alla barn i Sverige får delta i.

Seminarie i tiden
Flera nya läkemedel som bromsar infektionen och hindrar viru-
set att föröka sig har kommit de senaste åren. Ämnet för semina-
riet passade speciellt bra då Nobelkommittén på KI hade beslutat 

På sista tiden har stor uppmärksamhet riktats mot benar-
tärsjukdomen och Claudiocatio intermittens. Forskning har, 
kanske inte helt oväntat, påvisat ett samband med dålig 
cirkulation i benen och hjärt-kärlsjuklighet.  

SBU har presenterat ett kunskapsunderlag, med förslag på ”skärpt” 
utredningsgång (1). Under våren har ett nytt läkemedel marknads-
förts aktivt på denna indikation. ”Cilostazol är det första läkemed-
let som godkänts för denna indikation [---] har måttliga effekter på 
maximal gångsträcka [---] kan vara ett värdefullt tillskott till be-
handlingen av de patienter där livsstilsförändringar, som rökstopp 
och gångträning, inte gett tillräcklig effekt och där optimal behand-
ling av övriga riskfaktorer genomförts” (2). Medlet får heller inte 
användas av dem som lider av smärta i vila, eller uppvisar tecken 
på perifer vävnadsnekros (sår).

Läkemedelsverket begränsar patientgruppen kraftigt. 89% 
av patienterna upplevde biverkningar, varav 13% var allvarliga. 
Huvudvärk och diarré var vanligast, men blödningar förekom också. 

Cilostazol verkar genom att hämma cellulärt fosfodiesteras, vil-
ket leder till en ökning av cAMP, och därigenom en minskad trom-
bocytaggregation och till vasodilatation. I de relativt små studierna 
inför registreringen har man trots detta inte kunnat verifiera någon 
ökad blödningsrisk, inte ens i kombination med ASA.

att 2008 dela ut Nobelpriset i medicin till HIV-virusets upptäck-
are - Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier. Redan 1983 
lyckades dessa karakterisera ett nytt retrovirus från patienter med 
svullna lymfkörtlar som tillhörde undergruppen lentvirus. Detta är 
idag känt som humant immunbristvirus, HIV. Upptäckten har varit 
en förutsättning för att kunna utveckla de behandlingsmetoder som 
har minskat dödligheten hos personer som smittats av HIV. Luc 
Montagnier fick redan 1986 Apotekarsocietetens Scheelepris för 
sina insatser på HIV-området. 

Fler kan räddas
HIV är fortfarande en stor barnadödare i tredje världen, men tack 
vare effektiva läkemedel med allt mindre biverkningar så kan 
man nu säga att HIV-infektion är en kronisk sjukdom med normal 
livslängd i västvärlden. Problemet är fortfarande att tackla biverk-
ningar och bekymmer med resistensutveckling mot olika antivirala 
läkemedel. I dagsläget finns 120 svenska barn med HIV, mörker-
talet är okänt. HIV-infektionen syns inte utanpå, men ger fort-
farande i vår upplysta tid ett stort stigma.

Föreläsningen kunde genomföras tack vare ekonomiskt stöd via 
Norrbottens läkemedelskommitté som fyra gånger årligen delar ut 
stipendier för läkemedelsföretagsoberoende information om läke-
medel till medarbetare inom NLL. 

Göran Stjärnholm, barnläkare,
Barn- och Ungdomssjukvården,
Sunderby Sjukhus.

Små skillnader jämfört med placebo
Cilostazol ger enligt studierna ungefär 50 meter längre smärtfri 
maximal gångsträcka jämfört med placebo (ACD, absolute clau-
dication distance/maximal gångsträcka), något sämre hos patienter 
med samtidig diabetes. Ett antal studier där 1 643 patienter fick 
aktiv behandling visade på stor spridning efter 16 eller 24 veck-
ors behandling. ACD varierade mellan 120 och 300 meter innan 
behandling och jämfört med placebo blev resultatet allt från -3 till 
+84 meter längre gångsträcka efter behandling. Några långtids-
studier finns ej.

Man kan alltså konstatera att basbehandlingen vid Claudicatio 
intermittens fortsatt kommer att vara livsstilsförändringar, riskfak-
torsbehandlingar och kirurgi. I vissa fall kan farmakologisk be-
handling bidra till ett lite rörligare liv.

Robert Svartholm,
informationsläkare

Nytt läkemedel mot benartärsjukdom

Referens:
1. SBU Benartärssjukdom 2007.
2. Läkemedelsverket. Produktresumé.



Ledamöterna i SG är enhetschefer från 
varje sjukhus och division, representanter 
från sjukhusapoteken samt ordföranden 
Anders Bergström. SG är rådgivande till 
divisionerna vars representanter finns i 
Styrgrupp Läkemedel.

Alla processer som medför att patien-
ten får behandling med läkemedel 
benämns med det gemensamma 
namnet läkemedelsförsörjning. 

Läkemedelsförsörjningen till vårdenheter-
na i ett landsting kan delas upp i flera del-
områden som inbegriper logistik, system 
och olika typer av kunskapstjänster. 

Det har sedan länge varit möjligt för 
landstingen och Apoteket AB att bedriva 
läkemedelsförsörjning till landstingens 
vårdenheter. Från och med 1 september i 
år har en lagändring trätt i kraft, med möj-
lighet för fler företag att sköta läkeme-
delsförsörjningen på sjukhusen. Lagen har 
behållit begreppet sjukhusapotek men det 
innebär inte nödvändigtvis att man begrän-
sar läkemedelsförsörjningen till en särskild 
lokal på varje sjukhus.

Sedan ungefär ett år tillbaka finns en 
samverkansgrupp för läkemedelsförsörj-
ningen i landstinget (SG). Uppdraget för 
SG är att följa upp avtalet med Apoteket 
Farmaci, som är det samlade företagsnam-
net för det dotterbolag till Apoteket AB 

som bedriver sjukhusapoteksverksamhet. 
SG:s ska i samarbete med sjukhusapoteken 
verka för att landstinget har en rationell, 
patientsäker och ändamålsenlig läkeme-
delsförsörjning. 

Strategi för framtiden
Det händer mycket inom området idag. 
Flera sjukhusapoteksföretag är under bild-
ning, automatisering av logistikprocesser 
och tillverkning skjuter fart. Landstinget 
behöver nu en långsiktig strategi i läkeme-
delsförsörjningsfrågorna. En strategi med 
patientsäkerhet och kostnadseffektivitet 
högst upp på agendan. 

Några viktiga frågor vi ska lösa inom det 
närmaste året handlar bland annat om för-
rådsstrukturer och sjukhusapotekens roll i 
läkemedelsförsörjningen. Ska alla vårdav-
delningar ha sällanläkemedel i sina förråd 
eller kan vi upprätta särskilda förråd som 
flera kan dela på? Ska sjukhusapotekens 
personal arbeta på det traditionella sättet 
eller ska sjukhusapoteket komma närmare 
vården och bistå vårdavdelningen med 
kunskaps- och logistiktjänster på plats? 

Det nya arbetssättet, med en farmacevt på 
avdelningen, benämns ”Läkemedelsser-
vice” och håller just nu på att utvärderas av 
SG. En rapport håller på att tas fram, med 
resultat från de sexton vårdavdelningar i 
länet som samarbetat med sjukhusapoteket. 
Rapporten kommer inom kort att presente-
ras för divisionsledningarna och utgöra ett 
underlag för framtida vägval. 

Det finns mycket mer att berätta om läke-
medelsarbetet. Vill du veta mer? Kontakta 
gärna mig för ytterligare information.

Anders Bergström,
läkemedelsstrateg

Ska alla avdelningar ha alla läkemedel eller kan vi ha gemesamma förråd? 

Hur vill vi ha läkemedelsförsörjningen?
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Hur hittar du 
Läkemedelskommittén 
på nätet?

Klicka på Läkemedel i 
menyn eller A-Ö.

Välj sedan Läkemedels-
kommittén.

Skärpt
varning för 
Champix
Champix (vareniklin) är ett s k antirök-
piller som påverkar nikotinreceptorerna i 
hjärnan och minskar således utsättningsbe-
svären när man slutar röka. Denna medicin 
har funnits på den svenska marknaden i ca 
två år. 

I USA har preparatet dragit på sig re-
kordmånga rapporter om allvarliga biverk-
ningar. I Sverige har rapporterna handlat 
mest om mag-tarmbesvär, men även om 
psykiska och neurologiska biverkningar. 
EU:s läkemedelsmyndighet EMEA har nu 
gått igenom dokumentationen för Champix 
och färdigställt en skärpning av varnings-
texten. Den nya texten lyder: ”om du tar 
Champix och utvecklar oro, nedstämdhet, 
förändringar i ditt beteende eller själv-
mordstankar ska du avbryta din behandling 
och kontakta din läkare omedelbart”. 

Mira Granberg, överläkare,
Piteå Älvdals sjukhus,
ledamot läkemedelskommittén

Medel vid rökavvänjning

Nikotin - NICORETTE depotplåster   
 
Bupropion - ZYBAN 
Kommentar: Andrahandsmedel att 
överväga efter att nikotin provats 
utan framgång. Bupropion är endast 
kostnadseffektivt då behandlingen ges i 
kombination med motiverande stöd.

Norrbottens Läkemedelskommitté har, 
tillsammans med adjungerade experter 
från länets sjukvård och på begäran från 
verksamheterna, tagit fram uppföljnings-
parametrar som kan användas som mått 
på förändringar i kostnadseffektivitet och 
säkerhet inom läkemedelsområdet. Upp-
följningsparametrarna kan även användas 
i verksamheternas arbete med att utforma 
och följa upp lokala mål.

Utvecklingen på varje uppföljningspa-
rameter presenteras kontinuerligt på Läke-
medelskommitténs hemsida från och med 
hösten 2008.

Kostnadseffektiv läkemedels-
användning
För år 2008 och 2009 föreslår Läkemedels-
kommittén åtta uppföljningsparametrar. 
Om vi följer upp dessa mått och åstad-
kommer en förändring i rätt riktning kan 
vi spara upp till 18 miljoner kronor per år 
utan att försämra medicinsk kvalitet i be-
handlingen. 

I valet av uppföljningsparametrarna har 
vi utgått från Läkemedelskommitténs re-
kommendationslista. Vi pekar ut en rikt-
ning för hur vi tycker att länets förskriv-

ning bör förändras. Vi räknar även fram 
volym och en besparingspotential för en 
positiv förändring inom området.

Syftet är att följa utvecklingen och un-
derlätta för länets förskrivare när det mest 
kostnadseffektiva läkemedlet ska förskri-
vas. Självklart finns det alltid undantag 
men för huvuddelen av patienterna medför 
rekommendationerna knutna till respektive 
uppföljningsparameter en optimal kost-
nadseffektivitet. Motivering finns knuten 
till varje parameter. 

Säker läkemedelsanvändning
Samverkansgruppen för läkemedelsför-
sörjningen och Läkemedelskommittén fö-
reslår fyra uppföljningsparametrar inom 
området. 

Uppföljningsparametrarna kan användas 
som en mätare på säkerhetsnivån i länets 
läkemedelsprocesser. Om verksamheterna 
följer upp parametrarna och, i tillämpliga 
fall, åstadkommer en förändring i rätt rikt-
ning ökar förutsättningarna för en förbätt-
rad säkerhet i vårdkedjan. 

Anders Bergström
läkemedelsstrateg

Hur ligger vi till jämfört med andra?
Kolla in uppföljningsportalen

Du hittar Uppföljningsportalen i högerspalten på Läkemedelskommitténs hemsida

Ur Rekommenderade
läkemedel 2008:  


