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Ordföranden och
terapigruppsansvarig
hjärta-kärl har ordet
Att publicera ett dokument, få det beslutat och
protokollfört är oftast endast en del i ett större
händelseförlopp. Skrivelsen och dess godkännande
är för det mesta inte den största utmaningen i händelseförloppet. Utmaningen ligger istället att få den
utformade texten accepterad och nyttjad – att få det
till någonting bra utifrån ett flertal olika perspektiv.
 Patientperspektivet, samhällsperspektivet, den enskilde
förskrivarens perspektiv och hur
det hela blir en del i en helhet.
Under våren har en arbetsgrupp inom de fyra nordligaste
landstingen arbetat just med att
få tillstånd ett sådant dokument
runt de nya antikoagulantia ofta
kallade NOAK.
Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban) och Eliquis
(apixaban) är de nya antikoagulantia som används i klinisk
praxis i Norrbotten. Precis som

Waran (warfarin) påverkar
dessa läkemedel koagulationen
och används förebyggande mot
stroke vid förmaksflimmer. I
Socialstyrelsens uppdaterade
rekommendationer för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer ges warfarin och de nya
antikoagulantia samma prioritet
(1). Då ingen inbördes rangordning görs finns det mycket som
talar för att warfarin bör vara ett
förstahandsval om det inte för
den enskilde patienten går att
påvisa några uppenbara fördelar.

Går vi på i ullstrumporna?

Warfarin är ett välbeprövat
läkemedel med god behandlingseffekt och biverkningsprofilen är väl känd genom att
läkemedlet använts i stor skala

under många år. Genom waranmottagningarna har en god compliance säkerställts där vi med
rätt stor säkerhet kan säga att de
patienter som är ordinerade Wa-

Fram tills rättning sker var extra observant på...
...att rätt styrka anges
vid förskrivning eller
förnyelse av läkemedel
och detta gäller särskilt
opiater såsom Dolcontin
och Oxycodone.
 Sortering sker, i varuregistret
där läkemedel förskrivs, för
närvarande efter alfanumerisk
styrka. Det innebär att exempelvis 10 mg följs av 100 mg och
därefter kommer 20 mg för ett
läkemedel. I förskrivningsstunden blir inte detta någon logisk

sådan sammanblandning kan
förekomma.
I kommande version av
VAS med planerad driftsättning
februari 2015 kommer detta att
åtgärdas så att läkemedel som
har en numerisk styrka sorteras
numeriskt. Detta innebär att 10
mg följs av 20 mg och därefter
100 mg för ett läkemedel.
Nuläge.

Efter rättning.

sortering och rättning kommer
att ske vid den VAS-leverans
som planeras i februari. Fram

till dess är det emellertid viktigt
med extra noggrannhet vid
förskrivning av läkemedel där

www.nllplus.se/lakemedel
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Forts. Ordföranden och
terapigruppsansvarig
hjärta-kärl har ordet
ran även tar läkemedlet. Detta
är en del av patientperspektivet
och några av anledningarna till
varför vi inom läkemedelskommittén tycker att warfarin ska
vara ett förstahandsmedel när
ingen rangordning behöver göras mellan de nya antikoagulantia och warfarin – rätt läkemedel
till nytta för patienten. Bland
annat läkemedelskommittén i
Västernorrland och Stockholm
gör liknande bedömningar (2,
3).
Läkemedel är inte gratis och
nästa perspektiv är samhällsperspektivet. Kostnaden för de
nya antikoagulantialäkemedlen
ligger runt 20 kr per dag och
läkemedelskostnaden är därmed
tio- till tjugofalt högre jämfört
med warfarin-tabletter. Det
finns således även en ekonomisk
anledning att välja warfarin före
något av de nya antikoagulantia – rätt läkemedel till nytta för
samhället.
Viktigast är emellertid inte
om warfarin eller någon av de
nya antikoagulantia väljs utan
istället att alla de patienter med
förmaksflimmer som även behöver förebyggande behandling
mot stroke också får det. Den
bedömning som gjorts av ARIL
(Arbetsgruppen för regionalt
införande av nya läkemedel)
är att i norra regionen kan upp
till 25 % av nyinsättningar
vara aktuella för något av de
nya antikoagulantiapreparaten.
En bedömning som samtliga
landsting i norra regionen ställt
sig bakom, inklusive Regionalt
Chefssamråd för hjärtsjukvården
i Norra sjukvården. Läkemedelskommittén har även utarbetat
ett arbetsdokument för att lättare
kunna avgöra vilka patienter
som lämpar sig för warfarin eller
de nya antikoagulantia. Vikten
av en samstämmighet med
samtliga involverade aktörer är
emellertid central varför uppdraget att utarbeta en slutlig version
av en praktisk handledning och
riktlinjer utifrån de ramar som
fastställts i ARIL nu gått till

Kompetenscentrum Hjärtsjukvård i Division Närsjukvård.
Rätt läkemedel till nytta för
patient och samhälle med genomslag i praktiken.
I en diskussion för inte så
länge sedan yttrades följande
farhåga: ”De nya antikoagulantia är så enkla att använda
och därför kommer de att öka”.
Denna farhåga bör tas på allvar.
Insättning av de nya antikoagulantia bör föregås av lika
rigorös patientinformation som
insättning av warfarin. Detta
är dessutom särskilt viktigt
med tanke på att waranmottagningarnas kontroll av compliance minskar. Precis som med
warfarin bör patienter som får
något av de nya antikoagulantia
även föras in i antikoagulationssystemet Journalia. Det system
som används i vårt landsting. I
systemet bör insättningsorsak
registreras, men även utsättningsorsak om behandlingen
upphör. I programmet ska även
finnas möjlighet till automatisk
påminnelse för kreatininkontroll.
Catarina Lysell-Bergström, överläkare medicinkliniken i Piteå,
är sammanhållande för arbetet
runt Journalia inom NLL.
Vi har således tre identifierade grupper: ”En grupp där
warfarin är mest lämpligt och
som ska erhålla warfarin”; ”En
grupp där någon av de nya
antikoagulantia är mest lämpligt
och de ska erhålla någon av de
nya antikoagulantia”; ”En grupp
där ingen uppenbar skillnad
finns mellan warfarin och de
nya antikoagulantia och de ska
erhålla warfarin”. Till nytta för
både patient och samhälle.
Sven Hagnerud

Läkemedelskommmitténs ordförande
Georgia Bellou

Internmedicinare och
terapigruppsansvarig hjärta/kärl
Referenser:
1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för
hjärtsjukvård 2013 Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, Preliminär
version 2013.
2. Västernorrlands läkemedelskommittés
terapigrupp för trombos och hemostas.
Angående regional introduktion av Pradaxa, Xarelto och Eliquis. Expertrådsutlåtande 2014-06-05
3. Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar.
Jämförande värdering av nya orala antikoagulantia (NOAK) vid förmaksflimmer.
Expertrådsutlåtande 2013-11-04

www.nllplus.se/lakemedel

Nya samverkansregler
mellan hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin
Nya regler gällande
samverkan trädde i kraft
den 1 januari 2014 med
en övergångsperiod till
den 1 januari 2015 då
samtliga förändringar
träder i kraft.
 Reglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav
på ökad transparens, måttfullhet
i samverkan och behovet av en
tydligare ansvarsfördelning
mellan hälso- och sjukvård
och industri bland annat med
avseende på ansvar för fortbildning. Alla medarbetare inklusive
högre befattningshavare i hälsooch sjukvården och industrin
omfattas av dessa regler. I reglerna införs fem övergripande
principer som ska genomsyra
all samverkan: nyttoprincipen,
transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och dokumentationsprincipen.
En viktig förändring med de
nya samverkansreglerna är att
industrins möjlighet att finansiera medarbetarnas resor, kost och
logi med 50 % i samband med
en fortbildning eller konferens
tas bort från och med 2015.
Viktigt att notera är att all
samverkan mellan vård och
industri ska vara skriftligt dokumenterad i någon form. Dokumentationen kan exempelvis
bestå av avtal, e-post, beslut eller
faktura. All form av värdeöverföring måste kunna spåras.
De nya samverkansreglerna
innebär i huvudsak att det inte
längre är tillätet för industrin att
erbjuda eller stödja sociala aktiviteter. Vidare får företag erbjuda
hälso- och sjukvårdspersonal
en måltid endast om det sker i
samband med en sammankomst
arrangerad av eller i samarbete
med industrin, exempelvis en

fortbildningsaktivitet för en
grupp. Det är aldrig tillåtet att
bjuda på en måltid utan ett möte
med yrkesmässigt innehåll. Att
bjuda på måltider i samband med
enskilda möten ska ske restriktivt
och ska som regel ske på eller i
direkt närhet av arbetsplatsen.
Det är inte tillåtet för företag
att bjuda, eller för vård- och
omsorgspersonal att fråga efter
att bli bjuden, på måltid när man
spontant träffas på kongresser
eller liknande. Företag får däremot ”bjuda” på deltagaravgiften
vid en utbildning eller sammankomst som företaget arrangerar.
En medarbetare i hälso- och sjukvården som är på en konferens
måste själv kunna avgöra vilka
arrangemang på plats som hen
väljer att delta på.
Företag får aldrig finansiera
en kliniks interna utbildningsdag
om det betraktas som en del av
klinikens ordinarie verksamhet.
Industrin kan däremot stödja en
utbildningsdag där flera kliniker
är med.
När ett företag skickar en
inbjudan till en sammankomst
ska syftet, innehållet samt ett
program beskrivas. Om sammankomsten innehåller produktinformation ska det tydligt framgå i
program och inbjudan.
Gällande bisysslor, dvs medarbetare som antar uppdrag för
industrin vid sidan av sin ordinarie tjänst, ska uppdraget vara
skriftligt överenskommet i ett
avtal. Även uppdrag i tjänst ska
vara skriftligt överenskommet
(uppdragsavtal) mellan medarbetaren, medarbetarens arbetsgivare
och företaget. Det är alltid arbetsgivaren som avgör om uppdraget
är en bisyssla eller ett uppdrag i
tjänsten. Verksamhetschefen ska
alltid ha full kännedom om uppdragets art, tidsomfattning och
ersättning för att kunna säkerstäl-

la att det följer arbetsgivarens
bisyssleregler. Ersättningen för
utfört arbete ska vara skälig i
förhållande till arbetets innehåll
och nedlagd tid. Inga andra förmåner, ersättningar eller gåvor
får förekomma. Ersättningen för
uppdrag i tjänsten ska utbetalas
till arbetsgivaren.
Alla arvoden och kostnadsersättningar ska regleras i uppdragsavtalet. Läkemedelsindustrin har sedan juli 2014 infört
ett sk gåvoförbud. För mer information se www.lif.se/
etikfragor
Deltagande i marknadsundersökningar får endast ha som
syfte att inhämta information,
åsikter eller attityder. Ersättning för deltagande får inte
överskrida vad som är rimligt i
förhållande till tidsinsatsen. För
snabbt genomförda undersökningar via telefon eller enkät ska
ingen eller endast en symbolisk ersättning utgå. För mer
tidsomfattande undersökning till
exempel en djupintervju kan en
ersättning utgå med högst 2,5 %
av gällande basbelopp (prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400
kr).
Gabriella Andersson, jurist
inom NLL, är utsedd lokal
kontaktperson för att förvalta
samverkansreglerna.
Som kontaktperson har
Gabriella dels ett uppdrag
gentemot SKL i alla frågor runt
samverkansreglerna, oavsett
bransch och dels ett uppdrag
att förvalta samverkansreglerna
lokalt. Kontaktpersonen ska se
till att olika frågor relaterade till
samverkansreglerna tas om hand
och förmedlar frågorna vidare
inom landstinget. Det ligger inte
i uppdraget att ta ställning till
om specifika samarbetsprojekt
mellan företag och vård ska
genomföras utifrån verksamhetsnyttan.

GABRIELLA ANDERSSON

Landstingsjurist
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Rekvisitionsläkemedel och receptförskrivna läkemedel – finn ett fel
Parenteralt järn B03AC förskrivet på recept fördelad DDD
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Så här ser statitistiken ut när det gäller intravenöst
järn som förskrivits på recept hitintills i år.
 Efter beslut på Styrgrupp
läkemedel i april kom nya riktlinjer: att intravenöst järn alltid
ska beställas på rekvisition och
inte skrivas på recept. Bakgrunden till det är riktlinjer från
Läkemedelsverket där det anges
att övervakning krävs vid varje
infusionstillfälle. Enligt gällande
principer för läkemedelshantering inom NLL ska därför
intravenöst järn rekvireras.
Principer för hur läkemedel ska
hanteras finns att läsa i ”Handbok för läkemedelshantering”.
Handboken hittas kanske enklast
genom att gå till H på A-Ö på
Läkemedelsportalen. Just i detta
fall är det bilaga 10 Receptförskrivning eller rekvisition av
läkemedel i öppenvård där princip 2 anger: ”Läkemedlet utgör
del av bedömning/behandling

vid läkar-/sköterskebesök och
kräver alltid sjukvårdspersonal
vid administrering. Läkemedlet
ska alltid beställas/rekvireras till
vårdenheten.”
Felet i statistiken på bilden
ovan är givetvis att ingen förändring i receptförskrivning ägt
rum trots den ändrade riktlinjen.
Läs förresten mer om intravenöst järn i informationsläkare
emeritus Robert Svartholms
artikel ”Är utvecklingen konstruktiv?” (Behandlingsbladet
2013/4).
Vi återgår till ett annat läkemedel Aclasta. Vad gäller då för
det? Aclasta är ett läkemedel
som ges som infusion under >15
min och det är viktigt att patienterna är väl hydrerade innan
läkemedlet ges. Aclasta faller
därför under princip 2 eftersom

det alltid kräver sjukvårdspersonal vid administrering. Aclasta
ska således rekvireras.
Vem betalar då för rekvirerade läkemedel? Under K
på Läkemedelsportalen hittas
”Kostnadsansvar för läkemedel”.
Där finns landstingsövergripande riktlinjer om kostnadsansvar.
När det gäller rekvisitionsläkemedel finns
Intravenöst järn
där att läsa att
och Aclasta
beställaren är
ska inte skrivas
betalare, dvs
på recept utan
verksamhet
rekvireras.
som rekvirerar
läkemedlet
står även för
läkemedelskostnaden. Undantag
från grundprincipen kan emellertid göras och det innebär att
verksamhet som administrerar
läkemedlet kan fakturera annan
ordinerande verksamhet. Det
är många gånger fallet när ett
läkemedel ordineras av en enhet,
men inte administreras där.
Kostnadsstället blir då ordinerande enhet, även om preparatet
inte administreras där. Undantagen beslutas inom divisionerna
mellan respektive verksamhet
i samverkan med divisionsledning. Beslut där undantag berör
flera divisioner tas av Styrgrupp
läkemedel.
Sven Hagnerud
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Välkommen till läkemedelsdagarna
 I detta nummer av Behandlingsbladet bifogas inbjudan till
Norrländska läkemedelsdagarna.
Modellen för läkemedelsdagarna
kommer från Kanada där korta
föredrag ska försöka besvara
kritiska frågor av praktiskt
värde för vården utifrån den
kunskap vi har just nu. I år
behandlas följande områden:
hudinfektioner, läkemedel och
äldre, läkemedelsuppföljning

med kvalitetsarbete, ADHD,
hudreaktioner och en diskussion
om evidensbaserad medicin.
Läs mer i bifogad folder eller på
följande länk: http://www.lvn.
se/For-vardgivare/Lakemedel/
Utbildningar/Kalenderhandelser-lakemedel/Norrlandska-lakemedelsdagarna-2015/
Observera att i år kommer
inte någon buss att ordnas för
transport ner. AT-läkarna betalar

som tidigare ingen anmälningsavgift och ST-läkarnas anmälningsavgift är subventionerad.
Pensionärer som själva betalar
sin anmälningsavgift befrias
från moms. Tänk även på att
läkemedelsdagarna arrangeras
något senare i år, 10-11 februari.
Sven Hagnerud
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Ibuprofen till barn med
smärta och feber
Infektioner hos barn är
vanliga och ger inte
sällan hög feber.
 I Läkartidningen kan man
läsa om två fall där barn fått
Reyes syndrom efter användning
av ibuprofen. I det ena fallet är
det dock troligt att ett annat läkemedel än ibuprofen (valproat)
orsakat problemet.
Detta har skapat en hel del
frågor vad gäller riskerna med
läkemedlet.
Reyes syndrom är en mycket
sällsynt men allvarlig sjukdom
med hög dödlighet som framför
allt drabbar barn, ungdomar och

gravida. Orsaken är okänd men
ett samband med en föregående
virusinfektion har observerats.
Influensa och vattkoppor har i
kombination med acetylsalicylsyra associerats med syndromet.
Epilepsiläkemedel är en annan
grupp läkemedel som kan ge
samma symtombild.
Leverpåverkan är en sällsynt
men känd biverkan hos ibuprofen. Fullt utvecklad leversvikt,
som i de aktuella fallen, är dock
ytterst sällsynt.
Med nuvarande kunskapsläge
anser Läkemedelsverket att det
inte finns några skäl att utfärda

en varning för användning av
ibuprofen till barn. Mycket sällsynta biverkningar kan inträffa
för alla läkemedel. Då det finns
risker med alla läkemedel är
det viktigt att endast använda
dessa när det finns ett verkligt
behov och att noggrant följa de
rekommendationer som finns

för dosering, behandlingstid
och kombination med andra
läkemedel.
Källa: Läkemedelsverket
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TLV:s omprövning av inkontinensläkemedel
När TLV prövar om ett
läkemedel ska ingå i
förmånen tittar man på
om kostnaderna för användning av läkemedlet
är rimlig utifrån medicinsk, humanitär samt
samhällsekonomisk
synpunkt.
 Grundtankarna i förmånssystemet är att samhällets kostnader
för läkemedel ska stå i rimlig
proportion till den nytta de tillför och att läkemedelskostnaderna inte får medföra att utrymmet
för annan angelägen sjukvård
minskar.
TLV omprövar med jämna
mellanrum subventionen av läkemedelsgrupper för att avgöra
om de ska ha fortsatt subvention. Turen har nu kommit till
läkemedlen Toviaz, Vesicare
och Emselex som används vid
behandling av trängningsinkon-

tinens. Den huvudsakliga frågan
för TLV var att utvärdera om de
prisskillnader som fanns mellan
dessa produkter och generiskt
tolterodin 4 mg var motiverade.
Toviaz, Vesicare och generiskt
tolterodin bedöms av TLV ha
likvärdig klinisk effekt. Företagen som marknadsför Toviaz
och Vesicare valde att sänka priserna med 30 %, vilket medför
att TLV därmed gör bedömningen att de efter prissänkning
kan ses som kostnadseffektiva
behandlingsalternativ hos denna
patientgrupp. Detta innebär att
de även fortsättningsvis kommer
att finnas kvar inom förmånen,
MEN med en begränsning. De
har endast subvention till de
patienter som inte nått behandlingsmålet med generiskt tolterodin. Prissänkningarna trädde
i kraft 1 november 2014 och
förmånsbegränsningen gäller

från och med 1 januari 2015.
Företaget som marknadsför
Emselex valde däremot att inte
sänka priset och bedöms därmed
inte längre som kostnadseffektivt i jämförelse med de andra
alternativen. Detta innebär att
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Vill du informera i Behandlingsbladet?
Redaktionen tar tacksamt emot material. sven.hagnerud@nll.se
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Emselex från och med 1 februari
2015 kommer att uteslutas ur
högkostnadsskyddet.
LINDA GRAHN
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