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 Låt oss börja med temat runt 
rekommendationerna. En del av 
de områden där inga förändring-
ar skett kommer inte att diskute-
ras vidare i detta nummer. Vissa 
områden som parasitområdet har 
utgått och  när det gäller terapi-
område infektion hänvisas till 
Stramas arbete. Andra områden 
har genomgått större föränd-
ringar och här kan exempelvis 
nämnas hjärta-kärlområdet där 
Georgia Bellou, som skrivit te-
rapirekommendationerna, visat 
på ett alternativt sätt jämfört 
med tidigare. Georgia som är 
internmedicinare och kardio-
log kommer framöver att ta 

över det förtjänstfulla arbete 
som Kjell Melander tidigare 
gjort i läkemedelskommittén.
 Nya grepp är något som nu 
är aktuellt även för läkemedels-
kommittén. Hur ska läkemedels-
kommitténs i en framtid på bästa 
sätt kunna fungera som en aktiv 
partner mot förskrivare? Ett nytt 
reglemente har författats och 
läkemedelskommittén behöver 
även hitta optimala arbetsfor-
mer, men även en plats i arbetet 
tillsammans med expertgrupper 
och ALK. Detta är en fråga som 
kommer att behandlas vidare 
på kommande läkemedels-

kommittémöte. Jag vill emel-
lertid redan nu flagga för att om 
intresse finns för att i framtiden 
delta i läkemedelskommitténs 
arbete, så hör av dig! 
 Det andra fokusområdet i 
detta Behandlingsblad är läke- 
medel och miljö. Ett område 
som ibland kan vara svårt att 
greppa. Området innehåller 
många olika aspekter från pro- 
duktion till användning och 
kassation. Vidare tillkommer 
frågeställningar om hur miljö-
aspekten kan användas vid ett 
rekommendationsarbete och 
vilka hinder och möjligheter 
som lagstiftningen ger. Stig har i 
detta nummer författat en artikel 
som försöker klargöra dessa 
frågeställningar. 
 Sedan 2007 har Stig varit 
läkemedelskommitténs sekre-
terare, men kommer nu avsluta 
sin tjänst då han går i pension. 
Genom sin noggrannhet och  
stora kunskap har Stig under 
sina år varit ett stort stöd. Exem- 
pel på Stigs ”falkögon” är att 
som få förunnat i en större text-
massa snabbt finna en mängd 
felaktiga ATC-koder. 
 Även Robert Svartholm, 
mångårig informationsläkare i 
läkemedelskommittén, kommer 
nu att gå i pension och avsluta 
sitt engagemang i läkemedels- 
kommittén. De flesta har väl 
åtminstone råkat Robert i någon 
diskussion under åren inom 
läkemedelsområdet. Genom sin 
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pedagogiska ådra och fallenhet 
att ifrågasätta och därigenom 
få saker och ting ställda på sin 
spets har Robert varit en stor 
tillgång. Även om Robert lämnar 
läkemedelskommittén kommer 
han att vara behjälplig när behov 
uppstår. Ett sådant behov finns 
för närvarande och Robert ser 
nu över hur AT-läkarna ska få 
en bra utbildning när det gäller 
läkemedel. 
 Kjell Melander kommer även 
sluta som ledamot i läkemedels-
kommittén. Under många år har 
Kjell utfört ett gediget arbete 
inom terapiområdet hjärta-kärl 
där Kjells stora kunnande inom 
inte minst evidensbaserat för-
hållningssätt framgått tydligt. Vi 
hoppas emellertid att Kjell i nå-
gon form som adjungerad kom-
mer att fortsätta stödja läkeme-
delskommitténs arbete framöver. 
Vi är emellertid glada över att 
Georgia Bellou, internmedici-
nare och kardiolog, kommer att 
fortsätta Kjells arbete. Georgia 
har redan kommit in i läkeme-
delskommitténs arbete och hon 
har även författat upplagan av 
terapirekommendationerna för 
hjärta-kärlområdet där hon även 
inför nya grepp.
 Just nya grepp är något som 
kommer vara ett tema inför  
hösten. Ett kunskapsstyrnings-
projekt har bedrivits under våren 
med en av de viktiga punkterna 
om hur läkemedelskommitténs 
roll ska bli så vässad som möj-
ligt tillsammans med landsting-
ets övriga kunskapsutveckling. 
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 Anafylaxi 
För behandling av anafylaxi har 
det kommit en ny adrenalinpen-
na – Emerade – som har längre 
hållbarhet än konkurrenterna 
och därmed blir kostnaden lägre. 
Nålen är också något längre än 
konkurrenternas. Emerade finns 
i tre olika styrkor: 150, 300 
och 500 mikrogram. Emerade 
ersätter Anapen.

Astma och kroniskt  
obstruktiv lungsjukdom
Nytt för i år är rekommendatio-
ner för astma hos barn. För att 
rekommendationerna ska passa 
barn i olika åldrar finns både 
inhalationpulver och sprayer 
med på listan. Till samtliga in-

halationssprayer passar spacern 
Optichamber. Montelukast där 
Singulairs patent gått ut rekom-
mernderas till barn. En skillnad 
mot vuxenrekommendationerna 
för astma är att inhalatorn Novo-
lizer rekommenderas redan som 
förstahandsalternativ. Novolizer 
finns både med snabb- och lång-
verkande beta-2-stimulerare och 
glukokortikoid. Två förpack-
ningar finns att välja mellan: en 
med inhalator, och kassett och 
en refillförpackning med enbart 
läkemedel.
 Till vuxna rekommenderas 
inhalatorn Novolizer emellertid 
först i andra hand och anled-
ningen till det är att enstaka 
förskrivning av inhalatorn inte 

andningsorgan  Nytt för årets lista är att någon 
rekommendation av de intravenö-
sa järnpreparaten inte utfärdas. 
Anledningen till det är nya rikt-
linjer från Läkemedelsverket där 
det anges att övervakning krävs 
vid varje infusionstillfälle. Med 
anledning av det har riktlinjerna 
ändrats av Styrgrupp läkemedel 
där beslut fattats att intravenöst 
järn alltid ska beställas på rekvi-
sition och inte på recept (Bilaga 
10 Kvalitetshandboken princip 
2). Information om upphandlade 
läkemedel för rekvisition hittas 

på Läkemedelsportalen.
 Avseende parenteralt järn är 
annars om man tittar på pris/mg 
järn Venofer billigast, men den 
ges i mindre doser vilket medför 
flera besök på vårdinrättning. 
MonoFer har högsta engångs-
dosen av alla järnpreparaten, 
vilket gör att färre besök krävs. 
Parenteralt järn används när 
peroral järnterapi inte går att 
genomföra p.g.a. ex. intolerabla 
biverkningar. Läs gärna mer i 
Behandlingsbladet nr 4 2013: 
”Är utvecklingen konstruktiv?”

Blod och blodbildande organ

 Vi har tagit bort ”specifice-
ringen” dvs. alla varianter  t.ex. 
cylinderampull, injektionsflaska 
och förfylld injektionspenna av 
våra rekommenderade insuliner 
kan nyttjas utifrån enskild pati- 
ents behov och förutsättningar. 
I den tryckta Rekommendera-
de läkemedel 2014 finns inte 

diabetes – blodglukoskontroll
insulinrekommendationer med 
p.g.a. snabba kast när det gäller 
prisförändringar på insulinsor-
timentet. 
 Däremot finns insulinrekom-
mendationer i nätversionen av 
Rekommenderade läkemedel 
2014.

 Årets avsnitt för hjärta-kärl 
har i många stycken skrivits om. 
För att passa in i den tidigare 
mallen för den tryckta listan är 
rekommendationerna anpassade 
till den strukturen. I nätversion- 
en  finns emellertid det nya 
formatet på rekommendationen 
att läsa i sin helhet. En del nya 

terapiområden har lagts till och 
området har författats med ökat 
fokus på att fungera som en 
klinisk vägledning där avsnittet  
Terapirekommendationer 2014 
hjärta-kärl ersätter tidigare  
motiveringstext. Området inne- 
håller således en hel del nyheter 
varför hänvisning i första hand 

Hjärta-kärl

 Med åldern förändras käns-
ligheten för läkemedel. Även 
omsättningen av läkemedel i 
kroppen kan vara annorlunda 
hos äldre jämfört med yngre. 
 En nyhet i årets rekommen-
dationslista är att det finns en 
markering vid vissa läkemedel 
som av olika anledningar är 
mindre lämpliga att använda till 
äldre patienter. Det kan exem-
pelvis handla om läkemedel med 
antikolinerga bieffekter. Dessa 
markeringar ska ses som en 
vägledning till några exempel på 
mindre lämpliga läkemedel till 

äldre, men  
det är själv-
klart alltid en 
individuell bedömning från fall 
till fall som avgör vilka läkeme-
del som är lämpliga att använda 
till den enskilde patienten.
 Mer information om äldre 
och läkemedel återfinns i hjälp-
redan ”Äldre och läkemedel” 
framställd av Norrbottens läke-
medelskommitté som även finns 
på www.nllplus.se/lakemedel. 
Den kan beställas från Läkeme-
delsenheten (marlene.eliasson@
nll.se).

Äldre och läkemedel 

I ovanstående diagram motsvarar den gula linjen läkemedel A med högre fast kostnad, men 
lägre rörlig kostnad jämfört med läkemedel B (grön linje). Vid förskrivning av färre enheter 
är det mest kostnadseffektivt att förskriva läkemedel B eftersom vinsten med en lägre rörlig 
kostnad äts upp av den högre fasta kostnaden. Vid BEP (break-even point) är kostnaden för 
läkemedel A och B lika stor: fast kostnad läkemedel A + rörlig kostnad läkemedel A = fast 
kostnad läkemedel B + rörlig kostnad läkemedel B. Om så många doser skrivs att nollpunkten 
passeras är det kostnadseffektivt att skriva läkemedel B. Inhalatorn Novolizer motsvarar en 
högre fast kostnad som emellertid vid högre förbrukning om refillförpackningar skrivs leder till 
en låg totalkostnad eftersom den rörliga kostnaden där är låg.
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är kostnadseffektivt. Novolizer 
kommer därför inte heller att 
grönmarkeras i läkemedelsmo-
dulen. Vid kontinuerlig behand-
ling och då refillförpackningar 
förskrivs kan Novolizer vara 
ett kostnadseffektivt alternativ, 
men det gäller inte om enstaka 
kasetter skrivs och om läkemed-
let används i mindre omfattning. 
Se bifogat diagram om hur fasta 
och variabla kostnader kan på-
verka en prisbild. En fördel med 
Novilizer är ett återkopplings-
system som kan vara fördelak-
tigt till vissa patientgrupper. 
 Den andra nya inhalatorn är 
Elpenhaler för Relanio. Relanio 
är ett billigare alternativ till 
Seretide. Nytt för i år är även att 

Pulmicort Turbuhaler har tagits 
bort från listan. 
 Två nya antikolinerga prepa-
rat har tillkommit för behandling 
av KOL: Eklira Genuair och 
Seebri Breezhaler som båda har 
likvärdig effekt med Spiriva men 
med lägre behandlingskostnad. 

Till sist – det är betydelsefullt 
att patienten verkligen klarar 
av den inhalator som används. 
Extra viktigt att tänka på det är 
vid behandling till barn, gamla 
eller patienter med särskilda 
behov. Mer information om hur 
de olika inhalatorerna ser ut och 
används finns på www.medi-
cininstruktioner.se under fliken 
astma/allergi/kol. 

www.nllplus.se/lakemedel
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 I årets rekommendationslista 
har vi valt att ta bort rekommen-
dationer av enskilda preparat. 

www.nllplus.se/lakemedel

”Aktuella priser antikonception” ger uppdaterad information om priser som ett stöd vid 
förskrivning av antikonceptionella medel. För att utbyte på apotek ska kunna ske krävs att 
Läkemedelsverket godkänt utbytbarhet samt att läkemedlet har nationell läkemedelsförmån. 
Flera av preparaten har, av Läkemedelsverket, godkänd utbytbarhet (markeras med *) men 
saknar nationell läkemedelsförmån. I dessa fall får man aktivt förskriva det ena eller andra 
preparatet. Då läkemedel saknar nationell läkemedelsförmån har företagen fri prissättning och 
olika apotekskedjor kan då också ha olika priser.

Preparat

nationell 
läkemedels-

förmån
F = förmån,  

EF = ej förmån

Ca pris i kr 
per förp.  
(3 mån)

(Pris kan skilja 
sig mellan  

apotekskedjor)

gestagener och estrogener
2:a generationens gestagen
Abelonelle 28* (etinylestradiol + levonorgestrel) F 85,50
Prionelle 28* (etinylestradiol + levonorgestrel) F 85,50
Neovletta 28* (etinylestradiol + levonorgestrel) EF 95,00
Orthonett (etinylestradiol + noretisteron) F 78,00
3:e generationens gestagen
Cilest 28 (etinylestradiol + norgestimat) F 124,50
Yasmin (etinylestradiol + drospirenon) EF 239,00
Yasminelle (etinylestradiol + drospirenon) EF 260,00
Yaz (etinylestradiol + drospirenon EF 300,00
Desolett (etinylestradiol + desogestrel) EF 214,00
Mercilon (etinylestradiol + desogestrel) EF 216,00
Zoely (estradiol + nomegestrol) EF 280,00
Evra (plåster) (etinylestradiol + norelgestromin) EF 312,00
Nuvaring (vaginalinlägg) (etinylestradiol + etonogestrel) EF 342,00

gestagener och estrogener - sekvenspreparat
2:a generationens gestagen
Trinordiol 28* (etinylestradiol + levonorgestrel) F 95,00
Trionetta 28* (etinylestradiol + levonorgestrel) F 95,00
Triregol* (etinylestradiol + levonorgestrel) F 111,50
Trinovum 28 (etinylestradiol + noretisteron) F 105,50
Synfase 28 (etinylestradiol + noretisteron) EF 107,00
3:e generationens gestagen
Qlaira (estradiol + dienogest) EF 299,50

gestagener
Desogestrel Orifarm* (desogestrel) EF 122,00
Desogestrel Teva* (desogestrel) EF 148,00
Desogestrel Sandoz (desogestrel) EF 256,00
Desogestrel STADA* (desogestrel) EF Ingen prisuppg.

Gestrina* (desogestrel) EF 129,00
Cerazette* (desogestrel) EF 178,00
Mini-Pe (noretisteron) EF 130,00
Exlutena (lynestrenol) EF 215,00
Mirena (intrauterint inlägg) (levonorgestrel) F 995,00 

(49,75/3 mån)
Nexplanon (implantat) (etonogestrel) F 1 048,50 

(87,38/3 mån)

Aktuella priser antikonception

Blod och blodbildande organ
Anledningen till det är att ett 
flertal antikonceptiva medel inte 
finns tillgängliga inom förmå-

gynekologi antikonception

 I hudavsnittet har Emovat er-
satt Locoid då det av hudläkarna 
bedömts som mindre allergent. 
Som klådstillande läkemedel 
rekommenderas fortsatt Cetiri-
zin, men Atarax ersätter Tavegyl 
när behandling med Cetirizin 
inte är tillräckligt. Observera 
emellertid att Atarax på grund 
av sin biverkningsprofil inte är 

Hud
lämpligt till äldre. Med på listan 
finns inte bomullsvantar, vilket 
emellertid behöver understrykas 
som betydelsefullt för att kom-
ma åt problemet att klia sig inte 
minst nattetid. 
 Propyderm som är en kräm 
läggs till tidigare rekommenda-
tion Propyless som är en kutan 
emulsion. 

 För rekommendationer vid 
infektionsbehandling hänvisar 
vi till Strama Norrbotten: www.
nllplus.se.
 Se vidare under Smittskydd. 
Där finns även uppgifter om hur 

man kan ladda ner rekommenda-
tionerna som app. 
 Utöver antibiotikarekommen-
dationer finns på Smittskyddssi-
dan mycken övrig infektionsre-
laterad information. 

Infektion

 När det gäller nervsystemet 
har rekommendationerna bl.a. 
omarbetats för migrän enligt de 
behandlingssteg som rekommen-
deras vid migränbehandling. 

Migrän steg 1: 
Paracetamol eller acetylsalicyl-
syra, med eller utan koffein.

Migrän steg 2: 
PrOnaXen (naproxen) ersät-
ter dICLOFenaC T för vuxna 
och barn över 12 års ålder (> 
50 kg kroppsvikt). Av cox-häm-
marna medför naproxen minst 
kardiovaskulär risk. 

nervsystemet
BruFen alternativ till barn 
6-12 år < 50 kg kroppsvikt.

Migrän steg 3: 
Sumatriptan tabletter.

Migränprofylax: 
MeTOPrOLOL mer kostnads-
effektivt och ersätter PrO-
PranOLOL. 

Smärta, lätt till måttlig: 
PrOnaXen ersätter IBuPrO-
Fen.

Smärta, måttlig, tilläggsbe-
handling: 
PanOCOd nytt vid denna 
indikation.

görs till nätversionen. Ett exem-
pel på listans uppbyggnad, vid 
hypertoni, följer här nedan:

Högt blodtryck
Kombinera mera och följ upp. 
Vid okomplicerad hypertoni 
målblodtryck <140/90mmHg. 
Vid samtidig diabetes, 
njursjukdom eller hög 
hjärt-kärlrisk såsom tidigare 
stroke bör ett lägre blodtryck 
eftersträvas 130-135/80-85.  
ACE-hämmare och ARB är för-
stahandsmedel vid hypertoni 
vid diabetes mellitus med eller 
utan nefropati.

Enalapril C09AA02 
enaLaPrIL

Ramipril C09AA05 

raMIPrIL   

Kandesartan C09CA06 
KandeSarTan

Losartan C09CA01 
LOSarTan

Amlodipin C08CA01 
aMLOdIPIn 

Bendroflumetiazid C03AA01 
SaLureS 
Kommentar: Beakta risk för 
hypokalemi och hyponatremi 
samt metabola biverkningar vid 
högre doser särskilt hos äldre.  
Vid nedsatt njurfunktion (eGFR 
<30ml/min) rekommenderas 
furosemid istället för tiaziddi-
uretika.

Hydroklortiazid + Amilorid  
C03EA01 
SParKaL MITe

nen. Ett läkemedel som inte 
ingår i förmånen är inte föremål 
för prisreglering och är heller 
inte utbytbart på apotek mot ett 
likvärdigt alternativ. Förutom 
att priset inte är lättillgängligt 
innebär det även att det inte sker 
ett generiskt utbyte mot ett lik-
värdigt preparat om det aktuella 
läkemedlet inte skulle finnas 
tillgängligt. Jämför exempelvis 
föregående rekommendations-
lista där Monostrel rekommen-
derades. Ett läkemedel som 
senare inte var tillgängligt när 
det förskrevs. Observera att 
information om ett läkemedel 
ingår i förmånen finns i varure-
gistret i VAS (vyn där läkemedel 
förskrivs). Där finns även en 
kolumn som visar om läkemed-
let är utbytbart inom förmånen.

 För att lättare få en uppfatt-
ning av prisbilden mellan de 
olika antikonceptionella prepa-
raten har läkemedelskommittén 
i Västernorrland tagit fram ett 
dokument som beskriver om lä-
kemedlet ingår i förmånen eller 
inte samt vad patienten får beta-
la om det ingår i förmånen och 
ett ungefärligt pris om preparatet 
inte ingår i förmånen. Notera 
exempelvis att det finns billigare 
alternativ till Cerazette utifrån 
dagens prisbild. Notera även att 
Neovletta inte är inom förmånen 
medan alternativen Prionelle/
Abelonelle är utbytbara. 
 Dokumentet finns på www.
lvn.se, För vårdgivare, Läke-
medel, Rekommendationer och 
läkemedelsval, Aktuella priser 
antikonception.pdf.

www.nllplus.se/lakemedel
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 Sommaren 2010 presente-
rades en förstudie, Nationell 
läkemedelsstrategi (S2010/6349/
FS), som beskriver ett antal 
utmaningar vi står inför på 
läkemedelsområdet. Förstudien 
konstaterade att en nationell 
läkemedelsstrategi krävs för 
att gemensamt hantera dessa 
utmaningar.
 Hösten 2010 tillsatte social-
departementet en högnivågrupp 
och en projektgrupp för att utar-
beta en nationell läkemedels-
strategi.  
 Med utgångspunkt i förstu-
dien och det omfattande förbätt- 
ringsarbete som bedrivs har 
dessa aktörer tillsammans med 
regeringskansliet utarbetat en 
nationell läkemedelsstrategi.
Arbetet spänner i stort sett över 
läkemedlens hela värdekedja. 
Strategin hanterar också läke-
medlens påverkan på miljön. 
Läkemedelsstrategin ska utgöra 
en plattform för diskussion och 
utveckling inom läkemedelsom-
rådet på nationell nivå. Förutom 
all utveckling som sker hos 
respektive aktör, såsom myndig-
heter, landsting samt privata ak-
törer krävs ett samordnat utveck-
lingsarbete. Läkemedelsstrategin 
ska bidra till denna samordning 
och samverkan (1).
 Ur Nationella läkemedels-
strategin (1): 
Problembeskrivning
”Det finns en brist på kunskap 
om läkemedels miljöpåverkan, 
men kunskapen växer. Miljöpå-
verkan av läkemedel kan delas 
upp i miljöpåverkan genom 
produktion respektive konsum-
tion av läkemedel. Sverige har 
i dag en begränsad produktion 

av läkemedel varför den hu-
vudsakliga utmaningen för vår 
närmiljö utgörs av konsekven-
ser av läkemedelskonsumtion.
Små mängder läkemedelssub-
stanser återfinns i dricksvatt-
net i Sverige. Man vet dock 
inte om livslång exponering av 
mycket små mängder läkeme-
del påverkar människor.
Läkemedlen kan emeller-
tid ansamlas och påverka 
vattenlevande djur då vissa 
läkemedelssubstanser inte 
kan omhändertas i renings-
verken, utan kommer direkt ut 
i vattendragen. Läkemedels 
miljöpåverkan bör utifrån 
denna bakgrund ses som en 
riskfaktor för den framtida 
vattenförsörjningen. Läke-
medelsrester belastar också 
miljön om de inte lämnas in på 
apotek utan slängs i soporna 
eller avloppen.
 Miljöpåverkan genom läke- 
medelsproduktion är en stor 
utmaning på global nivå. Flera 
utländska studier visar på 
miljöpåverkan från läkemedels-
produktion. 
 Svensk forskning har på- 
visat extrema läkemedelsut-
släpp vid internationella cen-
trum för läkemedelstillverkning 
i Indien. Förutom att produk-
tionen hotar att kontaminera 
dricksvattnet i omgivningen 
finns det en stor risk att 
utsläppen bidrar till resistens-
utveckling, vilket är ett hot mot 
människors hälsa globalt.
 Sverige har tagit initiativ 
till att förändra internationella 
krav på läkemedelsföretag för 
att i högre grad ta hänsyn till 
miljöpåverkan i produktions-

Läkemedels-
boken 2014

Läkemedel 
och miljö
Forskning om och studier av eventuella skadliga 
effekter av läkemedelsrester i miljön har ökat de 
senaste åren. Med denna artikel försöker jag belysa 
frågan om arbeten som bedrivs, kunskapsläget samt 
annan information på området baserat på vad fram-
förallt svenska aktörer publicerat i ämnet.

 Du hittar nu läkemedelsinfor-
mation för landstinget på det nya 
intranätet via Vårdens arbetssätt/
Läkemedel i vänster meny. Från 
intranätet länkar vi till sidor på 
www.nllplus.se. Du kan välja 
att Lägga till i dina nyheter och/
eller att skapa en genväg till 
Läkemedelsportalen. 
 Skapa gärna en genväg till 
rekommendationslistan eller den 
läkemedelssida som du ofta be-
höver, exempelvis en sjukhussi-
da med läkemedelsinformation. 

Läkemedelsportalen  
på det nya intranätet

 Läkemedelsboken ger aktuell kunskap om optimal och kostnads-
effektiv läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden. 
Läkemedelsboken (LB) produceras av Läkemedelsverket i samarbete 
med erfarna läkare. Interaktiv version av läkemedelsboken finns på 
hemsidan www.lakemedelsboken.se. 
 Verksamheter i landstinget kan beställa läkemedelsboken kost-
nadsfritt via Länsservice, artikelnummer 21053 i Varukatalogen, 
MACK. Sekreterarna på den vårdenhet där du är anställd har god 
kunskap om Länsservice och MACK och kan hjälpa till vid beställ-
ning. Privata vårdgivare kan ta kontakt med administratör på Läke-
medelsenheten 0920-28 21 52 eller e-post: marlene.eliasson@nll.se.

Rek.liste-nytt forts.

 Inom området psykiatri har 
inte några större förändringar 
skett, men en del nya kommen-
terar har tillkommit. Exempelvis 
bör det observeras att haloperi-
dol som regel ej bör ges i högre 
dos än 5 mg im p.g.a. ökad risk 
för QT-förlängning, se exem-
pelvis Maudsley Prescribing 
Guidelines. Klinisk erfarenhet 
talar emellertid för att doser 
upp till 10 mg kan ges im om 

inte tidigare hjärtsjukdom är 
känd. I stort sett alla neurolep-
tika kan emellertid ge en ökad 
arrytmirisk varför vaksamhet 
bör föreligga vid all antipsykos-
behandling. Vidare diskuteras 
den lägre risk för självmord som 
observerades vid behandling 
med klozapin jämfört med andra 
antipsykotika. Vidare finns en 
del ytterligare kommentarer för 
GAD och sömnstörning. 

Psykiatri

 TLV har omprövat subventionen av bältrosvaccinet Zostavax. På 
grund av det höga priset i förhållande till den nytta vaccinet ger ute-
sluter TLV Zostavax ur högkostnadsskyddet. I denna nya bedömning 
har risken att drabbas av sjukdomen vägts in, eftersom det gäller en 
förebyggande behandling. Därmed subventioneras inte vaccination 
mot bältros och postherpetisk neuralgi. Beslutet träder i kraft den 1 
november 2014. Läs mer på www.tlv.se/zostavax. 

Zostavax ur högkostnadsskyddet
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ledet. Det finns också förslag 
på att miljökrav införs som en 
del av det regelverk som styr 
tillverkning av läkemedel (god 
tillverkningssed). Ett flertal 
svenska aktörer deltar i forsk-
ningsprogrammet MistraPhar-
ma som går ut på att identifie-
ra och reducera miljöpåverkan 
orsakad av läkemedel. På kort 
sikt är läkemedelsproduktio-
nen en stor miljöutmaning för 
de länder där produktion av 
läkemedel sker, men på längre 
sikt påverkar detta även Sveri-
ge.”
 Läkemedelsstrategins 
miljömål = minimal miljöpå-
verkan. Baserad på Nationella 
läkemedelsstrategin utarbetades 
en handlingsplan för år 2011. 
Uppföljning och utveckling av 
arbetet samt upprättande av nya 
handlingsplaner har sedan dess 
gjorts (2).

Var står vi idag?  
Enligt nuvarande gemensamma 
EU-lagstiftning skall en miljö-
riskbedömning göras i samband 
med ansökan om godkännande 
av läkemedel.
 Miljöaspekter är inte grund 
för att avslå godkännande för 
humanläkemedel, men möjligt 
för veterinärläkemedel. Man 
bedömer inte riskerna orsakade 
av utsläpp av läkemedelssub-
stanser vid läkemedelspro-
duktionen, riskbedömningen 
omfattar enbart konsekvenserna 
av användning av läkemedel. 
Det saknas också riktlinjer för 
riskbedömning kopplade till 
resistensutveckling.
 Kunskapsbristen om miljö-
effekter av läkemedelsproduk-
tionen är fortfarande stora, och 
därmed begränsas möjligheter 
för förskrivare och konsumenter 
att ta hänsyn till miljöeffekter i 
produktionskedjan vid valet av 

läkemedel.
 

”Man kan inte av miljöhän-
syn neka någon bästa möjliga 
behandlingsalternativ om inte 
medicinskt likvärdiga alternativ 
finns att tillgå” (3).
 Läkemedelsrester har på- 
visats i ytvatten och i renat, 
kommunalt avloppsvatten i  
Sverige och andra västländer.
 ”Sammantaget finns det i 
dag inget som pekar på några 
betydande direkta risker för 
humanhälsan med de koncentra-
tioner av läkemedel vi finner i 

svenskt dricksvatten, även om vi 
i strikt mening inte kan utesluta 
möjligheten” (3).
 I EU:s ramdirektiv för vatten 
har man valt att punktmarkera 
diklofenak, etinylöstradiol och 
östradiol (som även förekom-
mer naturligt i miljön). Inga 
gränsvärden är ännu fastställda, 
utan medlemsländerna åläggs 
kartlägga halter i ytvatten under 
de kommande åren som under-
lag för en ny utvärdering. 
 Att klassificera läkemedel ur 
ett miljöperspektiv, d.v.s. både 
miljöfarlighet och miljörisk, är i 
dagsläget komplicerat främst på 
grund av bristen på kunskap.
 Läkemedel som i FASS är 
M-märkta har miljöriskinforma-
tion. Symbolen M borgar inte 
för ett bra miljöval. 
 ”Även om ett stort antal pro-
dukter har fått en miljöklassifi-
cering finns fortfarande en stor 
osäkerhet i riskbedömningen, 
då de tester som utgör underlag 
för riskklassificeringen tyvärr 
ofta är bristfälliga när det gäller 
att identifiera möjliga effekter. 
Framför allt saknas långtids-
studier på fisk för de allra flesta 
läkemedel. Extrapolationer från 

toxicitetstester med vatten-
loppor och alger till fisk ger 
ett bristfälligt underlag, 
även om man tillämpar en 

säkerhetsfaktor. 
 En annan brist uppenbaras då 

man kan finna att olika produk-
ter med samma substanser har 
olika klassificeringar, sannolikt 
delvis ett resultat av att det är 
företagen själva som rapporterar 
in data.
 I dagens journalsystem är 
det svårt för förskrivaren av 
läkemedel att i förskrivnings-
ögonblicket snabbt få en bra 
översikt över miljöprofilen hos 
alternativa läkemedel. Att det 
finns ett miljömärkningssystem 
på www.fass.se är bra, men det 

finns fortfarande stora möjlighe-
ter till förbättringar” (3).

Personlig reflektion
Eftersom  regelverk för att 
minimera läkemedels miljöpå-
verkan i allt väsentligt saknas 
på nationell och internationell 
nivå är det inget som stämmer i 
bäcken för att minska eventuella 
miljöskadande effekter av be-
fintliga läkemedel samtidigt som 
det tillförs nya läkemedelssub-
stanser i en ständig ström som 
kan ha miljöskadande effekter. 
Dock borde försiktighetsprin-
cipen (enligt EU-stadgarna) 
tillämpas kraftfullare i avvak-
tan på ytterligare kunskap och 
reningstekniker m.m. 
 Ett sätt att drastiskt minska  
eventuella miljöeffekter vore ju 
att satsa på effektivare renings-
verk, men som det mesta i 
dagens samhälle handlar det 
till syvende och sist om pengar. 
Enligt uppgift i SVT april 2013: 
”EU nobbar krav som skulle 
leda till bättre reningsverk som 
tar bort skadliga läkemedelsres-
ter. Det blir för dyrt” (4).
 Avsaknaden av tillräcklig 
kunskap om vilka läkemedel 
som är OK och vilka inte ur en 
miljöaspekt gör att det svårligen 
idag, evidensbaserat, går att 
ange de miljövänligaste läkeme-
delsvalen. Följande konkreta, 
nationella och lokala åtgärder 

tillämpas och borde kunna inten-
sifieras:
1. Att bara använda läkemedel 
när den medicinska nyttan för 
den enskilde är större än risken 
med att inte läkemedelsbehand-
la.
2. Uppmana befolkningen att 
återlämna överblivna/oanvända 
läkemedel till apotek.
3. Att landstingen ställer så 
tuffa miljökrav som möjligt vid 
upphandling av läkemedel för 
att minimera skadeeffekter på 
miljön i produktionleden, och 
att beakta sociala aspekter vid 
tillverkningen genom att kräva 
att leverantörer redovisar rutiner 
för hur man tillämpar ILO:s 
åtta kärnkonventioner, FN:s 
barnkonvention, arbetarskydd 
och arbetsmiljölagstiftning 
m.m. som gäller i de länder där 
läkemedelstillverkningen sker. 
Stöd för upphandling lämnas av 
miljöstyrningsrådet (MSR).
 Vår jakt på kostnadsminime-
ring av läkemedel kanske inte 
alla gånger gagnar miljön och 
de som arbetar i läkemedelspro-
duktionen samt befolkningen i 
tillverkningslandet.
 Om en enskild förskrivare i 
dagsläget vill göra ett eget val 
av läkemedel där miljöaspekten 
vägs in så kan denne ta del av 
den information som finns i någ-
ra av källorna nedan och/ eller i 
ytterligare källor.

Källor:

1.   www.regeringen.se/sb/
d/14025/a/173805

2.   www.regeringen.se/sb/d/107/a/136?ty-
pe=simple&action=search&query=natio-
nella+l%E4kemedelsstrategin

3.   Joakim Larsson, Sahlgrenska Akade-
min,Göteborgs universitet, Göteborg.
Lars Lööf, Läkemedelskommittén, 
Landstinget Västmanland. Läkemedels-
boken, LB 2014. Ramström H, red. 19:e 
uppl. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014. 
ISBN 978-91-637-4150-0. Se avsnittet 
Läkemedel i miljön i kapitlet Läkemedel-
sanvändning. www.lakemedelsboken.se/
pdfs.html

4.   www.svt.se/nyheter/vetenskap/ing-
et-tvang-rena-lakemedelsrester

Mer information om läkemedel och miljö: 

www.janusinfo.se/Beslutsstod/Miljo-och-la-
kemedel

www.msr.se

www.mistrapharma.se
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 Läkemedelsboken och FASS
En knapp för lätt åtkomst till Läkemedelsboken och FASS kommer 
att införas i några vyer. Se exempel på en sådan vy nedan.

Både Läkemedelsboken och FASS bedöms som sidor som ofta be-
söks vid läkemedelsförskrivning varför möjlighet att komma dit bör 
finnas redan i journalsystemet.  

Licenspreparat, APL och extemporeberedningar
Enligt nationella krav bör inte godkända och icke godkända läke-
medel blandas i samma lista utan förskrivaren bör göra ett aktivt 
ställningstagande innan ett icke godkänt läkemedel söks. Icke god-
kända läkemedel kommer därför finnas i en separat lista som nås 
bakom den rödmarkerade knappen på bilden nedan LIC/EXT. Här 
hittas licenspreparat, APL-produkter och extemporeberedningar. 
APL-produkter är lagerberedningar av extempore som tillverkas av 
vissa apotek i större volymer. 

De flesta licensläkemedel och APL-produkter kommer i den vy som 
öppnas kunna förskrivas på sitt produktnamn. Extemporeberedningar 
förskrivs som tidigare via extempore e-förskrivning enligt nedan.
 

Observera att själva läkemedelslistan, där patientens förskrivna 
läkemedel finns, ska vara samlad och även icke godkända läkemedel 

kommer att ses där. Om en förskrivning gjorts på gruppvarunummer 
hamnar det överst annars sorteras det i ATC-kodsordning. Läkeme-
delsnamnen kommer emellertid att föregås av LIC (licens), APL 
(APL-produkt) eller EXT (Extempore). Om patienten valt att spärra 
läkemedelsinformation mellan olika vårdgivare kommer det att fram-
gå genom en knapp som lyser röd. 
 För mer information om licensförskrivning läs mer på Läke- 
medelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se under fliken Häl-
so- och sjukvård, Förskrivning, Licens.

Information om läkemedlet är utbytbart på apotek
En ny kolumn införs i varuregistret för att visa om läkemedlet är 
utbytbart på apotek. Observera att det endast är läkemedel inom för-
månen (markerade med F) som är utbytbara. Ett läkemedel kan dock 
ha bedömts utbytbart av Läkemedelsverket varför ett ja kan stå även 
för ett läkemedel som saknar förmån. Ett sådant läkemedel kommer 
emellertid inte att bytas på apoteket. Därför är det viktigt att notera 
både om läkemedlet har förmån och är utbytbart (se kolumnen till 
höger om utbytbarhetskolumnen för information om förmånen).

Information om utbytbarhet kan även ses i ordinationsanvisningen, 
se bild nedan.

Varför kan det då vara viktigt att veta om läkemedlet är utbytbart 

Förändringar i läkemedelsmodulen snart och varför då dessa förändringar?
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Spädning av läkemedel i slutenvårdens läkemedelslista 
LMB
Tidigare har inte de rödmarkerade rutorna om spädning och tillsatser 
alltid lyst utan varit stängda för vissa läkemedel. Med den förändring 
som nu införs kommer rutorna att lysa för alla läkemedel som finns 
i varuregistret. Detta har betydelse för exempelvis vissa inhalations-
läkemedel där spädning kan behövas. Fälten har även fått de nya 
namnen Mängd och Volym. Dessa fält ska som tidigare användas för 
att ange mängd eller volym för huvudläkemedlet och den tillsats/lös-
ning/spädning i samband med att spädning eller tillsats ordinerats. 

på apotek? Läkemedelsverket bedömer utifrån strikta kriterier om 
läkemedel inom vissa grupper är tillräckligt lika för att kunna vara 
utbytbara mot varandra. Läkemedlet med lägst pris inom en utbyt-
barhetsgrupp utses till ”Periodens/månadens vara”. Periodens vara 
är det  generiskt utbytbara läkemedel som apoteken erbjuder sina 
kunder när de byter ut läkemedel, under förutsättning att läkemedlet 
finns tillgängligt på marknaden under hela perioden. Om ett läkeme-
del förskrivs som inte är utbytbart eller om läkemedlet inte omfattas 
av förmånen sker inte något automatiskt byte till snarlikt läkemedel. 
Detta kan ha betydelse exempelvis om det apotek patienten besöker 
inte har det aktuella läkemedlet inne. 
 I rekommendationsarbetet kan detta även ibland utgöra en del 
svårigheter när det gäller de läkemedelsgrupper där det inte finns 
läkemedel som är utbytbara. Gabapentin är ett läkemedel som inte är 
utbytbart och då är det extra viktigt att kontrollera läkemedlets pris 
eftersom prisvariationen är stor mellan olika tillverkare och styrkor. 
Genom NLL:s läkemedelsenhets försorg grönmarkeras i RekOrd just 
de preparat som är billigare bland gabapentinerna, men ibland är det 
svårt att följa med i läkemedelsmarknadens snabba prisförändringar. 
Därför som tidigare e-posta gärna läkemedelskommittén (marlene.

eliasson@nll eller sven.hagnerud@nll.se) om något inte verkar 
stämma i färgmarkeringarna. Läs även mer om RekOrd och hur läke-
medel får sina färger i läkemedelsvyn i Behandlingsbladet nummer 1 
2013 sidan 3.   
 Mer information om det generiska utbytet hittas på Tandvårds- 
och Läkemedelsförmånsverkets hemsida www.tlv.se under fliken 
Apotek, Informationsmaterial om det generiska utbytet. Där nås 
informationsmaterial både till förskrivare och patienter. Ett tips 
kan vid frågor av patienter runt utbyte av läkemedel vara att skriva 
ut informationsmaterialet riktat till dem i samband med besöket. 
Materialet kan även beställas från TLV (Tandvårds och Läkemedels-
förmånsverket).

Läkemedel i sond
Som förval kommer läkemedel peroralt att finnas i slutenvårdsläke-
medelslistan (LMB), men möjlighet kommer nu att finnas att välja 
enteralt enligt bilden nedan för de läkemedel som kan administreras 
via sond. Detta är viktigt eftersom det visar om läkemedlet kan ad-
ministreras enteralt. Exempelvis behöver läkemedlet vara i flytande 
form för enteral administrering men kan i vissa fall behöva spädas. 
Läkemedel med modifierad frisättning såsom depot- eller enterobe-
redningar ska inte krossas och då ej heller administreras via sond. 

 Läs mer om läkemedel i sond på Läkemedelsverkets hemsida 
www.lakemedelsverket.se under fliken Hälso- och sjukvård, Behand-
lingsrekommendationer, Enteral läkemedelsadministrering.

Förändringar i läkemedelsmodulen snart och varför då dessa förändringar?
Kommande förändringar i VAS läkemedelsmodul
Tyvärr har de förändringar som tidigare planerades i denna leverans 
om en mer ändamålsenlig integration mot Pascal* blivit försenade 
och kommer först under hösten 2014. Detta innebär bland annat fort-
satta problem med att läkemedel som kan vara aktuella för patienten 
hamnar under menyval historik. Nuvarande lösning gör att när ett 
recept slutexpedieras på apotek (det vill säga när patienten hämtat ut 
receptet och inga fler uttag finns) hamnar läkemedlet under menyval 
historik fast det kan vara aktuellt. Förutom att för patienten aktuella 
ordinationer kan vara placerade under menyval historik är det inte 
heller för klinikern ett logiskt ställe att presentera historiska ordina-
tioner. Området är av läkemedelskommittén prioriterat utifrån den av 
läkemedelskommittén utarbetade rekommendationen till handlings-
plan med visionen: ”Rätt använd dos med IT-system som stöder”.
  Med föranledning av förseningarna att åstadkomma en lösning 
på de problem som finns i integrationen mot Pascal skjuts även det 
planerade beslutsstödet Janus fönster upp till våren 2015. Genom 
tillgång till Janus fönster kommer det i förskrivningsögonblicket vara 
möjligt att få information om bland annat läkemedelsinteraktioner, 
amning, graviditet eller hur läkemedel påverkas av njurfunktionen.
  Diskussionerna runt om vad som krävs vid en modernisering av 
läkemedelsmodulen pågår även och mer information om det kommer 
i senare nummer av Behandlingsbladet.

MIra granBerg
Internmedicinare och ledamot  

läkemedelskommittén och  
IT-läkemedelsgruppen

Sven Hagnerud
Distriktsläkare, läkemedels-
kommitténs ordförande och 

ordförande IT-läkemedelsgruppen

*Här används som brukligt i kliniken Pascal som samlingsnamn både för ordinationsverktyget 
Pascal och maskinell dosdispensering.
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Behandlings
bladet

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: Sven Hagnerud
redaktion: Sven Hagnerud, sven.hagnerud@nll.se,
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Hanteringsordning
Betmiga® 
(mirabegron)

Godkänd av läkemedels-
kommittén 2014-01-22. 
Betmiga® (mirabegron) finns 
i depåberedning i styrkorna 
25 mg och 50 mg. ATC-kod 
G04BD12.

Kort sammanfattning: 
Mirabegron (Betmiga®) är en 
beta-3-receptoragonist som 
studerats vid behandling av 
överaktiv blåsa. Genom sti-
mulering av beta-3-recepto-
rerna åstadkoms en avslapp-
ning av detrusor-muskeln. 
Effekten av mirabegron är 
inte bättre än de antikolinerga 
läkemedlen som används 
idag. Däremot är risken för 
antikolinerga biverkningar, till 
exempel muntorrhet, i nivå 
med placebo. Erfarenheten av 
behandling till personer med 
hjärt-/kärlsjukdom är emel-
lertid begränsad och vid de 
tillstånden bör därför förskriv-
ning ske med viss försiktig-
het. Vidare saknas det studier 
över mirabegrons effekt på 
urininkontinens hos äldre. 
Mirabegron ingår endast i 
förmånen för de som provat 
men inte tolererat antikoliner-
gika. Uppföljningen är viktig, 
se motivering till läkemedels-
kommitténs rekommendation 
Överaktiv blåsa och träng-
ningsinkontinens.

Indikation: Mirabegron 
(Betmiga®) är godkänd för 

behandling av vuxna patienter 
med trängningsinkontinens, 
ökad urineringsfrekvens och/
eller trängningar som ingår i 
syndromet överaktiv blåsa (1).

Förmån: Mirabegron (Betmi-
ga®) har begränsad förmån 
och subventioneras därför 
endast till patienter som pro-
vat men inte tolererar antikoli-
nergika. Företaget ska i all sin 
marknadsföring och annan 
information tydligt informera 
om begränsningen (2).

användningsområden: 
Mirabegron (Betmiga®) är ett 
alternativ till behandling vid 
överaktiv blåsa där antik-
olinerga provats men inte 
tolererats på grund av biverk-
ningar (2). Effekten är i nivå 
med den för de antikolinerga 
läkemedlena mot överaktiv 
blåsa (3). Däremot är de an-
tikolinerga biverkningarna av 
samma storleksordning som 
för placebo (4). Erfarenheten 
av behandling till patienter 
med hjärt-/kärlsjukdom är 
begränsad och därför bör 
förskrivning till den patientka-
tegorin ske med försiktighet 
(5). Vidare saknas det studier 
över mirabegron hos äldre (6).

verkningsmekanism: I urin-
blåsan frisätts noradrenalin 
från sympatiska nervceller 
som orsakar en avslappning 
av urinblåsan genom en 
påverkan på beta-receptorer. 
Mirabegron (Betmiga®) är en 
beta-3-receptoragonist och 

åstadkommer genom påver-
kan av beta-3-receptorn en 
avslappnande effekt (5).

Pris: I början av december 
2013 kostade en definierad 
dygnsdos (DDD) 12,38 kr för 
mirabegron 50 mg i förpack-
ning om 90 st tabletter. För 
fesoteridin (Toviaz®) uppgick 
kostnaden per DDD till ca 
12,50 vid behandling med 4 
mg:s tablett och till ca 7,50 
kr vid behandling med 8 mg´s 
tablett. För solifenacin (Vesi-
care®) var kostnaden per DDD 
runt 12,50 kr. Priset per DDD 
vid behandling med generiskt 
tolterodin uppgick till ca 1,25 
kr, alltså en tiondel jämfört 
med mirabegron eller de an-
dra antikolinerga preparaten.

Läkemedelskommittén 
rekommenderar: Läkeme-
delskommittén anser att 
mirabegron (Betmiga®) har 
sin plats i terapin vid symtom 
relaterade till överaktiv blåsa, 
men endast hos de patien-
ter som tidigare provat och 
inte tolererat ett antikolinergt 
preparat. Behandlingserfaren-
heten av patienter med hjärt-/
kärlsjukdom är begränsad 
varför förskrivning till den 
patientkategorin bör ske med 
försiktighet.
 Effekten är inte bättre än 
av de antikolinerga prepa-
raten och det är viktigt att 
uppföljning sker exempelvis 
med IPPS skattningsskala. 
Lämplig testperiod är 4-6 
veckor. Om preparatet inte 

hjälper bör det sättas ut. 
Uttalade eller oväntade bi-
verkningar bör rapporteras till 
Läkemedelsverket.
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Överläkare obstetrik-gynekologi
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rOger BrÄnnSTröM

Sektionsledare urologi 
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Sven Hagnerud

Ordförande läkemedelskommittén
Norrbottens läns landsting
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Ny hanteringsordning
 En hanteringsordning har tagits fram för mirabegron (Betmiga®). 
Hanteringsordningen är avstämd med företrädare för primärvård, gynekologi och urologi. 
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