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 Läkemedelskommittéernas 
arbete tar sin utgångspunkt i La-
gen om läkemedelskommittéer 
(1996:1157). I lagen tydliggörs 
det uppdrag som tillfaller en lä-
kemedelskommitté något som är 
viktigt för läkemedelskommit-
tén, men även för organisationen 
i stort, att ha i åtanke. 
 I en av de största fickorna 
gömmer sig rekommendations-
listan – en lista som inte bör 
vara gömd utan högst synlig. 
Synligast är kanske rekommen-
dationslistan i RekOrd där den 
presenteras i olika färger när 
läkemedel förskrivs. Rekom-
mendationslistan nås sedan 
några veckor tillbaka även direkt 
från alla ställen där läkemedel 
förskrivs i journalsystemet 
genom ett tryck på knappen 
REK-LK. För att ytterligare 
synliggöra innehållet i fickan 
kommer ett arbete runt en re-
sponsiv sida att påbörjas. Målet 
är en avskalad sida där just den 

information som behövs för en 
bättre läkemedelsbehandling en-
kelt ska kunna hittas. Med ökade 
möjligheter att lättare komma åt 
läkemedelsrekommendationerna 

blir det ännu viktigare att dessa 
fylls med så relevant innehåll 
som möjligt. Detta för att fung-
era som en källa med verklig 
mernytta i praktiken.
 I sin bok ”The notion of 

general management” tar 
Holmblad upp en diskussion 
runt top down-perspektiv och 
inte minst det enorma inflytande 

Fayols teorier haft och fortfa-
rande har. (1) Linje-stab bildar 
många gånger ett fundament 
i organisationers uppbyggnad 
och inte minst politiska dito 

med stora krav på tydlighet och 
regler. (2) Även om linje-stab 
på många sätt har sin plats får 
själva begreppet eller kravet 
på struktur och ordning inte bli 
överordnat de resultat som ändå 
måste till. Det finns inte en orga-
nisationsmodell som är rätt vid 
alla tillfällen och en organisation 
kan dessutom se annorlunda ut i 
verkligheten än hur den beskrivs 
på papper. (3, 4) Det är min 
övertygelse att läkemedelskom-
mittéerna med sin särskilda roll 
med ursprung i lagen tillsam-
mans med en tydligt kliniknära 
och bred representation har en 

möjlighet att i praktiken få till 
det som i många fall annars 
riskerar att mest hamna på 
papper. Den direkta närvaron i 
den kliniknära delen av verk-
samheten är ett av de viktigaste 
verktygen i rockens fickor. I en 
så kunskapsintensiv organisation 
som hälso- och sjukvård är detta 
extra viktigt där svagheterna i en 
klassisk linje-staborganisation 
kan göra sig påminda. 
 I lagen framkommer även att 
läkemedelskommittéerna har i 

Nytt från Norrbottens läkemedelskommitté – NLK
NR 1, JUNI 2015, ÅRGÅNG 18

uppgift att följa läkemedelsför-
skrivning och påpeka brister där 
det förekommer samt vid behov 
erbjuda hälso- och sjukvårds-
personalen utbildning för att 
avhjälpa dessa brister. Sedan 
en längre tid finns det medel att 
söka via läkemedelskommittén 
för olika utbildningsprojekt 
och läkemedelskommitténs 
sekreterare Linda Grahn och 
undertecknad har även initierat 
ett arbete för lokalt läkeme-
delsarbete i mindre skala inom 
Piteå sjukvårdsområde. Bland 
annat som del i att fortsätta och 
expandera detta arbete succes-
sivt söker läkemedelskommittén 
en informationsläkare. Som 
led i arbetet att komma tillrätta 
med de säkerhetsproblem som 
alltjämt existerar inom dosom-
rådet har en e-learningutbild-
ning producerats under våren. 
Läkemedelskommittén har även 
varit pådrivande i införandet av 
Janus fönster i journalsystemet. 
Det är även en förhoppning från 
läkemedelskommitténs sida att 
beslutsstödet NjuRen införs i 
journalsystemet under hösten för 
en säkrare läkemedelsordination 
i förhållande till den enskilde 
patientens njurfunktion. Inte 
minst för våra äldre patienter är 
detta av särskild betydelse. 
 Rocken med de olika 
fickorna begränsas inte endast 
till landstinget. En stor del 
av läkemedelsbehandlingen 
sker exempelvis med stöd av 
kommunal hemsjukvård eller 
på kommunala boenden. Sedan 
många år har läkemedelskom-
mittén representation från kom-
munerna och för tillfället arbetar 
läkemedelskommittén för att få 
till en säkrare användning av dos 

”Ett myller av olika frågeställningar ska behandlas 
och en känsla infinner sig av att ha tagit på sig en 
rock med olika fickor” – så skrev jag för tre år se-
dan som nybliven läkemedelskommittéordförande. 
Rockens fickor skulle representera platsen för olika 
verktyg i ett arbete med visionen om: ”Rätt läkeme-
delsbehandling till nytta för patient och samhälle”. 

Ordföranden har ordet

”Rocken med de olika fickorna begränsas 
inte endast till landstinget”
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där patientens perspektiv bör 
vara styrande. Vilka patienter är 
lämpliga för dos och får därmed 
en bättre och säkrare läkemedel-
sanvändning när dos används?
 I andra rockfickor finns delar 
av organisationen som är särskilt 
viktiga samarbetspartners såsom 
Styrgrupp läkemedel, ALK 
(allmänläkarkonsulterna), lands-
tingets olika expertgrupper för 
nationella riktlinjer, STRAMA 
och de forum som hanterar 
It-system med koppling till 
läkemedelsbehandling. 
 Samarbete sker även på 
nationell nivå i det nätverk 
som finns bland läkemedels-
kommittéordföranden – LOK. 
Exempel på nyliga aktiviteter 
inom LOK har bland annat varit 
en vidareutveckling av LOK:s 
tidigare dokument för ansvar 
och riktlinjer när det gäller pa-
tientens samlade läkemedelslista 
tillsammans med Läkarför-
bundet. Personligen har jag 
intresserat mig för It-frågor och 
bland annat varit aktiv i att föra 
vissa frågor framåt när det gäller 
Pascal, men även intresserat 
mig för vikten av tydliga och 

realistiska planer med fokus på 
att de som verkligen använder 
systemen är representerade – på 
alla nivåer inom organisationen. 
Det för att öka sannolikheten att 
utvecklade It-system verkligen 
blir verktyg som i praktiken ökar 
vårdens värde för patienten. 
 Det har varit tre år fyllda 
av aktiviteter och jag önskar 
nu kommande kommittéordfö-
rande all lycka med det viktiga 
men även mycket stimulerande 
arbete som utförs inom läke-
medelskommittén. Jag vill även 
passa på att tacka läkemedels-
kommitténs ledamöter, Linda 
Grahn dess sekreterare, Anders 
Bergström läkemedelschef och 
Marlene Eliasson för mycket 
gott samarbete och stort engage-
mang. 

(1) Holmblad Brunsson K. The notion of 
general management. Malmö :Liber ; 2007.
(2) Karp T, Helgø TIT. From change ma-
negement to change leadership: embracing 
chaotic change in public service organi-
zations. Journal of change management 
2008;8(1):85-96.
(3) Drucker PF. Management’s New 
Paradigms. (cover story). Forbes 1998 
10/05;162(7):152-177.
(4) Corvellec H, Holmberg L. Organisatio-
ners vardag: sett underifrån. 2, [rev] uppl ed. 
Malmö: Liber; 2010.

Forts.  
Ordföranden har ordet

Sven Hagnerud

Läkemedelskommmitténs 
ordförande

 Philip Morsing arbetar aktivt 
både som nefrolog och kardio-
log på Sunderby sjukhus. Philip 
är också en av två doktorer med 
särskilt ansvar för antikoagulan-
tiamottagningen. Inom läkeme-
delskommittén kommer Philip 
att vara terapiområdesansvarig 
för områdena blod och blodbil-

Nya läkemedelskommittéledamöter

 Läkemedel är en av hälso- 
och sjukvårdens allra vikti-
gaste behandlingsmetoder. Att 
läkemedelsbehandla är mycket 
kostnadseffektivt, förutsatt 
att läkemedlen används och 
hanteras rätt hela vägen. För 
att landstinget och sjukvården 
ska kunna fatta beslut och göra 
kloka prioriteringar behövs en 
övergripande funktion som kan 
förse sjukvårdens beslutsfattare 
med rätt underlag och kompe-
tenta råd. Här fyller läkeme-
delskommittén en viktig roll 
tillsammans med expertgrupper-
na och allmänläkarkonsulterna. 
En övergripande kunskapsfunk-
tion är ett måste, om man från 
perspektiven patientnytta och 
kostnadseffektivitet ska kunna 
ge förslag och beslutsunderlag 
utifrån ett helhetsperspektiv. En 
fungerande läkemedelskommitté 
är därmed mycket värdefull för 
länets läkare, verksamhetschefer 
och chefer för kompetenscentra, 
landstingsledningen och inte 
minst för alla patienterna. Sven 
har på ett tydligt sätt utvecklat 

Engagemang och 
kompetens räcker långt
Under hösten 2012 började Sven Hagnerud sitt 
uppdrag som ordförande i Norrbottens läkemedels-
kommitté. Med hjälp av Svens engagemang inleddes 
en omdaning med fokus på läkemedelskommitténs 
viktiga roll i kunskapsstyrningen i länets hälso- och 
sjukvård. Ett annat viktigt område som behövde 
åtgärdas var vidareutvecklingen av läkemedelsjour-
nalen. Här har Sven medverkat till förbättringar som 
lett till högre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö 
för läkarna. 

kommittéfrågorna och stakat ut 
vägar för fortsatt arbete för rätt 
läkemedelsbehandling. 

Rätt läkemedelshantering
Att hantera läkemedlen rätt 
innebär att tillse att läkemedlen 
ordineras, iordningsställs, ad-
ministreras och följs upp på ett 
säkert och kostnadseffektivt sätt. 
Informationsteknik och e-jour-
naler utgör här en allt större del 
i arbetet för rätt läkemedelshan-
tering. Kraven på systemen är 
höga för att uppnå 100 procent 
patientsäkerhet och ett effektivt 
arbetssätt för sjukvårdspersona-
len. It-kulturen och vårdkulturen 
måste fungera tillsammans. 
Ibland måste det gå fort, t.ex. då 
nyupptäckta risker och fel ska 
rättas till eller då påtryckningar 
och lagar från nationellt håll 
trycker på. 
 När Sven började sitt upp- 
drag, hösten 2012, hade ordina-
tionssystemet för dosdispen-
serade läkemedel (Pascal) just 
införts samtidigt i hela Sverige. 
Problemen var många och gav 

Philip Morsing och  
Kristina Bergstedt är  
nya läkemedels- 
kommittéledamöter. 

dande organ liksom hormoner.  
 Kristina Bergstedt arbetar 
som distriktsläkare på Ceder-
kliniken i Piteå och har även 
tidigare arbetat på hudklinik och 
har sedan dess ett särskilt intres-
se för hudsjukdomar. Vidare har 
Kristina forskat runt sorkfeber i 
ett primärvårdsperspektiv. 
 Kristina kommer att vara te-
rapigruppansvarig för områdena 
hud och gynekologi. 

Sven Hagnerud

Sökes: 
Ny ordförande i läkemedelskommittén

Norrbottens läns landsting söker en ordförande i Norrbottens 
läkemedelskommitté. Du kommer som ordförande i läkemedels-
kommittén att planera och driva frågor kopplade till rätt läkeme-
delsbehandling. Din roll är även att driva utvecklingsfrågor kopplat 
till läkemedelsjournalen inom ramen för läkemedelskommitténs 
engagemang i It-frågorna. 

Du är legitimerad läkare fast rotad i klinisk verksamhet. Att vara läke-
medelskommitténs ordförande är en mycket stimulerande befattning 
som spänner över ett brett fält, från strategisk kunskapsstyrning, 
It-frågor och ända ned till receptornivå. I rollen samverkar du med 
personer och funktioner både lokalt, regionalt och nationellt.

Befattningen innefattar ungefär 50 procents arbetstid och din  
huvudarbetsplats är Läkemedelsenhetens lokaler på Landstingshuset 
i Luleå eller på Sunderby sjukhus. 

Innehållet i befattningen matchar mot lagstiftningen, läkemedels- 
kommitténs reglemente samt landstingets läkemedelsstrategi och  
du kommer att ha stora möjligheter att påverka arbetets innehåll.  
Du blir en del av Läkemedelsenheten och kommer att ha stöd av 
enhetens medarbetare med kanslifunktion och en hel del annat.

Välkommen att söka befattningen! Hör av dig så berättar jag mer!

anders Bergström

Läkemedelschef
Norrbottens Läns Landsting

anders.bergstrom@nll.se
070-666 11 56
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upphov till stora patientsäker-
hetsrisker och arbetsmiljöp-
roblem i sjukvården. Sven ge-
nomdrev, tillsammans med den 
nybildade It-läkemedelsgruppen 
(ITL), ett antal förbättringsåt-
gärder i VAS och arbetade även 
på det nationella planet för att 
få till stånd förbättringar i själva 
Pascalsystemet. Dessa förbätt-
ringsåtgärder har gjort att dos 
idag är ett bättre och säkrare 
system och att integrationen mot 
VAS nu förbättrats. En annan 
frukt av Svens It-arbete är att 
läkarna nu har tillgång till be-
slutsstödet Janusinfo, direkt via 
läkemedelslistan i VAS. Janusin-
fo erbjuder enkla beslutsstöd att 
använda vid patientmötet men 
även information och fortbild-
ning. 

Mot nya äventyr
Samtidigt som Sven arbetat med 
läkemedelskommittéfrågorna 
har han under den här tiden 
hunnit med att vara distriktläka-
re på Norrfjärdens hälsocentral. 
Sven har också bidragit med sin 
It-expertis i nationella forum 
som t.ex. utredningar på Social-
styrelsen. Han har också studerat 
och tagit en MBA-examen i 
företagsekonomi på högskolan 
i Blekinge. Sven lämnar nu sitt 
uppdrag som läkemedelskom-
mitténs ordförande och går vida-
re mot nya äventyr. Vi gratulerar 
psykiatrin som får en kompetent 
och engagerad medarbetare till 
sin verksamhet. Tack Sven för 
dina insatser och lycka till!
 Hur fortsätter nu arbetet 
i läkemedelskommittén? Vi 
söker nu en ny ordförande 
och utmaningarna är många: 
läkemedelsrekommendationer 
och råd, utbildning, uppföljning 
och stöd till läkemedelsförskri-
varna, förbättrade It-system för 
läkemedel. Ja, arbetet spänner 
över hela spektrat och vad vi ska 
uppnå kan kokas ned i lands-
tingets läkemedelsstrategi – 
”Rätt läkemedelsanvändning till 
största möjliga värde för patient, 
samhälle och miljö.” 

I slutet av april infördes 
beslutsstödet Janus 
fönster i läkemedels- 
modulerna i VAS.

 Initialt har följande tjänster 
införts: interaktion, graviditet, 
amning och biverkan samt enkel 
åtkomst till läkemedelsrekom-
mendationerna. Integrationen 
är emellertid gjord på ett sätt 
att även ytterligare beslutsstöd 
kan anslutas enkelt exempelvis 
NjuRen och den så kallade 
Äldreknappen. 
 I Janus fönster visas informa-
tion, men vad betyder den? 

Interaktioner
Informationen hämtas från 
interaktionsdatabasen SFINX 
och det är samma information 
som erhålls när interaktioner 
presenteras i Pascal. Vad betyder 
då A, B, C och D?
A = Interaktionen saknar klinisk 
betydelse. 
B = Interaktionens kliniska bety-
delse är okänd och/eller varierar. 
C = Kliniskt betydelsefull inter-
aktion som kan hanteras med till 
exempel dosjustering. 
D = Kliniskt betydelsefull inter-
aktion som bör undvikas.
 Vidare klassificeras interak-
tioner utifrån dokumentationens 
art från 0–4. Vilken bakom-
liggande dokumentation finns 

till stöd för interaktionen? Ju 
högre siffra desto större stöd 
för interaktionen finns. Nivå 4 
innebär att det finns kontrollera-
de studier på relevant patientma-
terial som stöd för interaktionen. 
OBS! Notera B-interaktioner 
som innebär att den kliniska 
betydelsen av interaktionen är 
oklar och därmed inte utesluter 
att en signifikant interaktion 
föreligger.

Graviditet 
Aktiveras vid förskrivning till 
kvinnor mellan 13–55 år (källa 
Läkemedel och fosterpåverkan). 
Vad betyder då här 1, 2, 3? 
1 = Läkemedlet kan användas 
under graviditet utan ökad risk 
för fostret.  
2 = Det finns viktig information 
att ta del av om det här läkemed-
let under graviditet.  
3 = Läkemedlet kan eller miss-
tänks kunna medföra betydande 
risker för fostret vid användning 
under graviditet.

Amning
Aktiveras vid förskrivning till 
kvinnor mellan 13–55 år (källa 
Läkemedel och amning).
1 = Förenligt med amning. 
2 = Särskilda överväganden och/
eller med förbehåll.
3 = Amning avrådes.

Under knappen biverkning 

öppnas en vy där biverknings-
symtom kan sökas i Fass-
text för olika preparat och 
under knappen REK-LK nås 
läkemedelsrekommendationerna 
från Norrbottens läkemedels-
kommitté. Under knappen 
med ett frågetecken på hittas 
ytterligare information om Janus 
användarhandledning.
 Vad betyder då knappen 
”Uppgift saknas” som tänds 
ibland och varför blir knapparna 
ibland randiga? 
 Knappen ”Uppgift saknas” 
markerar att alla läkemedel inte 
skickats in till Janus för gransk-
ning. Vilka läkemedel som inte 
skickats kan ses om muspekaren 
förs över knappen. Randiga 
knappar betyder att en fullstän-
dig kontroll av de läkemedel 
som skickats till Janus inte 
kunnat ske.
 Gå även gärna igenom den 
e-learningutbildning som även 
tagits fram för området och inte 
ska ta mer än runt 10 minuter 
att göra. Utbildningen hittas på 
följande adress: www.utbilda.
nll.se.
 Vid problem att nå Janus 
fönster kontakta Teknikakuten, 
tel 710 10. Vid frågor runt inne-
hållet kontakta läkemedelskom-
mittén.

LInda graHn

MaLIn ÅStröM

Sven Hagnerud

anderS BergStröM

Läkemedelschef 
Norrbottens läns landsting

Janus fönster infört 
i journalsystemet
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 Pascal infördes strax innan 
sommaren 2012 och i samband 
med införandet uppstod stora 
problem. Med föranledning av 
det rådde Norrbottens läkeme-
delskommitté liksom läkeme-
delskommittéerna i Jämtland 
och Jönköping till att patientsä-
kerhetsriskerna noggrant togs 
i beaktande vid användning av 
dos. En rekommendation till 
handlingsplan utarbetatedes av 
läkemedelskommittén 
med fyra huvudom-
råden utifrån 
visionen 

”Rätt använd dos med It-system 
som stödjer”. En acceptabel tid-
såtgång vid arbete med Pascal, 
att åstadkomma en för förskri-
varen logisk integration mot 
journalsystemet VAS, att verka 
för en lösning på definierade 
problem i ordinationsverktyget 
Pascal även på nationell nivå, att 
åstadkomma rätt användning av 
dos något som även innefattar 
kommunal hälso- och sjukvård.

En acceptabel tids- 
åtgång vid arbete 

med dos 
Sedan Pascal infördes 

har en rad för-
bättringar skett. 

Nationellt där 
exempelvis 

den ”spin-
del” som 

fanns 
hos 

Apoteket AB i samband med 
introduktionen byggts förbi. 
Inom landstinget där exempel-
vis byte av servrar skett liksom 
otaliga utredningar när det gäller 
tidsåtgång. På kommunsidan där 
man i vissa kommuner behövt 
byta till snabbare datorer på vis-
sa äldreboenden. Den flaskhals 
vi för närvarande identifierat 
ligger hos säkerhetstjänsterna 
och information avseende detta 
har skickats till Inera (koordine-
rar landstingens gemensamma 
e-hälsoarbete).

Förbättringar i själva or-
dinationsverktyget Pascal
Förbättrade funktioner i det 
nationella ordinationsverktyget 
Pascal har skett successivt efter 
införandet exempelvis tillkomst 
av en ändrafunktionen. Den 
riskanalys Läkemedelskommit-
tén i Jönköping presenterade 
efter införandet beskriver många 
av de problem som finns eller 
har funnits i Pascal. Fortsatt på 
önskelistan står exempelvis en 
automatisk påminnelsefunktion 
eller att enkelt kunna avsluta en 
dospatient när dos inte längre är 
lämpligt.

Förbättrad integration
En förbättrad integration mot 
Pascal i journalsystemet inför-
des under våren se mer runt det-
ta i separat artikel här intill om 
Nylig och planerad It-utveck-
ling. Genom integrationslös-
ningen replikeras läkemedelslis-
tan in i journalsystemet. En 
integration mot journalsystemet 
för dosordinationer är viktigt 
ur en patientsäkerhetsaspekt då 
läkemedelsinformationen bör 
vara lättillgänglig för förskri-
vare, men inte minst även för 
de personalkategorier som inte 

kommer åt informationen i 
Pascal exempelvis skötare 

inom psykiatrin. Det finns 
även juridiska krav på 

att läkemedel både 
förs in i journalsys-

temet och i Pascal 
eftersom Pascal 

lyder under 
receptregis-

terlagen. 
Detta 

Nuläge 
Pascal

Först vill artikelförfattaren tydliggöra att artikel- 
författaren är medveten om att med Pascal avses 
endast själva ordinationsgränssnittet. Min erfarenhet 
är emellertid att Pascal ofta inom kliniken används 
för att beskriva dos. I denna artikel är därför Pascal  
i vissa fall utbytbart mot dos.

möjliggörs utan dubbeldoku-
mentation genom integrationen 
mot journalsystemet. För att 
integrationen ska fungera fullt ut 
är det emellertid viktigt att rätt 
inloggning sker i journalsyste-
met med SITHS-kort liksom att 
läkemedel förskrivs i Pascal till 
dospatienter och inte i läkeme-
delsmodulen. En aspekt som 
föredragits för SLG (Sjukvår-
dens ledningsgrupp).

Rätt använd dos
Den sista delen i den rekom-
mendation till handlingsplan 
som läkemedelskommittén tog 
fram innefattade ”Rätt använd 
dos”. I samband med att Pascal 
introducerades blev det tydligt 
hur olika dos används i olika 
delar av landstinget. På vissa 
ställen gick Pascalinförandet rätt 
obemärkt förbi, men orsaken 
till det var nog inte att systemet 
fungerade bättre där utan istället 
att dos inte användes överhu-
vudtaget. Den andra sidan av 
myntet blev tydlig när jag blev 
uppringd av en distriktsläkare 
som hade blivit tillsagd från 
det kommunala boendet att det 
finns en rutin där det framgår 
”att alla patienter som skrivs in 
på särskilt boende ska sättas in 
på dos”. En sådan rutin finns 
givetvis inte och den skulle 
dessutom vara direkt felaktig. 
Inom läkemedelskommittén har 
vi varit noga med att patient-
perspektivet ska vara styrande 
när det gäller vilken patient som 
är lämplig för dos och vilken 
patient som inte är lämplig. 
 Läkemedelskommittén har 
utifrån att mycket hänt när det 
gäller de fyra delar som låg till 
grund för en förbättrad dostjänst 
gått vidare med att utarbeta 
en arbetsinstruktion. Denna 
arbetsinstruktion kommer att 
vara färdig efter sommaren och 
är nu på remiss bland annat till 
MAS-nätverket och dosapoteket. 
 Förhoppningsvis kommer vi 
att framåt hösten kunna släppa 
den restriktion som infördes 
2013 åtminstone är det vår 
ambition – en ambition som 
dock är beroende av hur ”linjen” 
ställer sig till den.

Sven Hagnerud
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 Under våren har två större 
uppdateringar skett dels en mer 
ändamålsenlig integration mot 
dosregistret för informationen 
mellan Pascal och läkemedels-
modulen dels införandet av 
beslutsstödet Janus. 
 Den vidareutvecklade 
integrationen mot dosregistret 
har gett en säkrare hantering av 
historiska ordinationer. Tidigare 

nylig och planerad It-utveckling 

hamnade de under det menyval 
som benämns historik och dit 
makulerade ordinationer normalt 
flyttas. Hit flyttades även alla 
slutexpedierade recept. Ett 
tillrättakommande av denna 
säkerhetsbrist har varit ett av de 
uttalade målen för läkemedels-
kommittén i rekommendationen 
till handlingsplan för dos med 
visionen ”Dos ska användas rätt 

med It-system som stödjer”. Nu 
visas läkemedel som är slutex-
pedierade bland aktuella i tre 
månader eller tills de aktivt sätts 
ut – precis som i Pascal. Däref-
ter hamnar de heller inte under 
menyval historik utan bland 
utsatta/utgångna precis som 
receptförskrivna läkemedel hos 
icke dospatienter. Framtida läke-
medel markeras med blå färg för 
att de enkelt ska kunna särskil-
jas från aktuella ordinationer. 
Observera för att uppdateringen 
mot dosregistret ska fungera 
måste inloggning i VAS ske med 
SITHS-kort för dospatienter. En 
e-learningutbildning har även 
utarbetats och vikten av att alla 

Läkemedelskommittén försöker agera för att It- 
system som på något sätt hanterar läkemedel ska 
utvecklas på ett sätt, inom befintlig finansiering, så 
att användbarheten och stödet ökar vid användning 
av systemen. Med mer ändamålsenliga system ökar 
säkerheten i läkemedelsbehandlingen och vad har  
då skett senaste året och vad är tänkt inför  
kommande leverans i journalsystemet? 

förskrivare genomgår densamma 
för en säkrare läkemedelsbe-
handling har föredragits för 
Sjukvårdens ledningsgrupp. 
Statistik kommer att tas fram för 
att se hur stor andel av recepten 
som förskrivs felaktigt och om 
den statistiken ger vid handen att 
en större andel recept förskrivs i 
läkemedelsmodulen i stället för 
i Pascal bör en diskussion tas 
med Sjukvårdens ledningsgrupp 
ånyo. Detta inte minst för att ut-
röna olika lösningar exempelvis 
att tekniskt stänga möjligheten 
att förskriva recept i läkeme-
delsmodulen till dospatienter 
– patientsäkerhetsperspektivet 
måste här vara rådande. 
 Janus fönster infördes i april 
och ger möjlighet till skräddar-
sydd interaktionskontroll utifrån 
patientens ordinerade läkemedel. 
Stöd finns även för amning och 
graviditet och integrationen 
är utförd på ett sådant sätt att 
ytterligare ingående beslutsstöd 
i Janus enkelt kan kopplas på. 
Se annan artikel i detta nummer 
av Behandlingsbladet för mer 
information om Janus fönster. 
 
Andra förändringar
Ett kort urval av andra delar 
som infördes i senaste levaran-
sen beskrivs här utan att gå in 
på några detaljer. Bland annat 
infördes en säkrare sortering av 
läkemedel i varuregistret (den vy 

där läkemedel väljs för recept-
förskrivning). I slutenvårdslistan 
för läkemedel gjordes tillsatser 
synliga i infusioner utan att 
behöva föregås av extra klick. 
Ett aktivt val behöver göras 
när förpackningar väljs för att 
undvika att fel förpackning 
väljs av misstag. Ett flertal 
förtydliganden i olika rutor och i 
informationstext för att förenkla 
budskapet som ska förmedlas. 
Förändringar när standardrecept 
läggs upp för ökad kongruens 
och minskad risk för fel. Vissa 
förändringar för enklare hante-
ring i slutenvårdsläkemedels-
modulen. Införsel av mer än en 
utförandekategori för de som har 
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 Läkemedelskommittén har 
efter diskussion valt att tiden för 
automatisk utsättning ändras till 
18 månader och att påminnelsen 
om manuell utsättning av ordin-
ationen ändras till 15 månader. 
Tidigare var tidsintervallen 
längre enligt bilden ovan. An-
ledningen till denna förändring 
är att läkemedelslistan ska bli 

 Symtom kan utlösas av 
omgivningsfaktorer, inklusive 
läkemedel. AIP är således en 
farmakogen (läkemedelsutlöst) 
sjukdom där allvarliga sjuk-
domsattacker kan utlösas om 
anlagsbärarna får läkemedel som 
listats som farliga. Attacker kan 
även utlösas av annat, såsom 
infektioner, svår fysisk eller 
psykisk stress, alkohol, P-piller, 
kvinnliga könshormoner osv.
 Norrbotten har världens 
högsta förekomst av den ärftliga 
sjukdomen akut intermittent 
porfyri med 1 anlagsbärare per 
1 000 invånare och extremt hög 
förekomst i Arjeplog (1 på 50 
invånare, dvs. 2 procent, som 
en folksjukdom). Förekomsten i 

Sverige är 1 på 15 000 invånare.
 Symtomen vid attacker kom-
mer från alla delar av nervsys-
temet och är växlande och ofta 
svårbedömda. I princip drabbas 
alla av mycket svåra buksmärtor 
som oftast är morfinkrävan-
de. En del får dessutom olika 

neurologiska symtom såsom 
nervsmärtor och förlamningar 
samt en rad psykiska symtom 
allt ifrån oro till depression och 
hallucinationer. 
 Många patienter hamnar lätt 

mer uppdaterad så att läkemedel 
som inte används inte ska ”ligga 
kvar och skvalpa” alltför länge. 
OBS! Detta är inget alternativ 
emellertid för ett ständigt aktivt 
arbete för att hålla läkeme-
delslistan uppdaterad och aktuell 
i läkemedelsmodulen.

Sven Hagnerud

Förändringar av tidspåminnelser 
för en uppdaterad läkemedelslista

Läkemedel vid akuta porfyrier

Porfyri är samlingsnamnet på sjukdomar som beror 
på genetiskt betingade enzymdefekter i hemsynte-
sen. Vid akuta porfyrier, t.ex. akut intermittent porfyri 
(AIP), är den metabola störningen framförallt i levern 
och nedsatt enzymaktivitet leder till att toxiska inter-
mediärer ansamlas.

mer än ett uppdrag så att de kan 
skriva recept även efter nya krav 
från E-hälsomyndigeten. Exem-
pel på detta är barnmorskor som 
även arbetar som sjuksköterskor. 
 Under hösten hoppas vi att 
beslutsstödet NjuRen kopplas 
på i Janus fönster. Sedan i nästa 
leverans kommer funktionen för 
läkemedelsnotat i läkemedels-
modulen att förbättras. I dag 
när ett läkemedel sätts ut måste 
läkemedelsnotatet manuellt tas 
fram genom ett antal knapp-
tryck. Med denna utveckling 
kommer en möjlighet att direkt 
skriva in ett läkemedelsnotat för 
läkemedel som sätts ut. Vår för-
hoppning med denna utveckling 
är att göra funktionen läkeme-
delsnotat mer lättanvändbar i 
praktiken och att därigenom få 
till stånd att utsättningsorsak 
lättare ska kunna hittas när 
den informationen behövs. I 
kopieringsfunktionen kommer 
även vissa mindre förändring-
ar ske för ökad säkerhet. För 
att få systemet mer lättanvänt 
kommer även osignerade 
poster att hamna högst upp i 
slutenvårdens läkemedelsmodul. 
Vid byte av läkemedel inom 
samma ATC-kod kommer en 
förändring att införas för att 
undvika förväxling mellan olika 
beredningsformer. I dag kommer 
samtliga beredningsformer 
upp vid byte inom ATC-koden, 

Forts.  
Nylig och planerad  
It-utveckling

”Många patienter 
hamnar lätt på olika 
kliniker beroende 
av symtombilden”

men kommande utveckling 
kommer att ske på det sättet att 
endast läkemedel inom samma 
beredningsform kan väljas. Vid 
klick på en knapp öppnas sedan 
samtliga läkemedel oavsett be-
redningsform inom den aktuella 
ATC-koden. 
 It-frågor har upptagit en stor 
del av min tid som läkemedels- 
kommittéordförande och stort 
tack för engagemang i det arbe-
tet riktas till Mira Granberg, Eva 
Krylborg, Ingrid Brännström, 
Linda Grahn, Astrid Bergh, Moa 
Eriksson och Anders Bergström. 
Ett särskilt tack riktas till Malin 
Åström på Länsteknik som med 
ett mycket stort engagemang 
lyckas få fram nödvändiga lös-
ningar och med en unik förmåga 
att med stor lyhördhet lyckas 
väga samman vårdnära, verk-
samhetsmässiga och tekniska 
perspektiv. Jag som haft förmå-
nen att arbeta nära Malin vet vad 
hennes kompetens betytt genom 
hela kedjan från programme-
ring till användning. Detta för 
fungerande och ändamålsenliga 
It-system oavsett om det handlat 
om planerade tekniska lösningar, 
förståelse för användarperspekti-
vet eller säkerhet i systemet som 
sådant. Föregånget av ett idogt 
testande har Malin och Astrid i 
tillägg infört strukturerade och 
mycket väl förberedda kliniknä-
ra tester inför varje leverans där 
ett flertal av de ovan nämnda 
personerna deltagit. 

Sven Hagnerud
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på olika kliniker beroende av 
symtombilden – kirurgakuten 
eller på gynakuten p.g.a buk-
smärtorna och ibland i psyki-
atrin p.g.a psykiska symtom. 
Gynekologerna har dessutom 
stora problem i läkemedelsval 
då olika könshormoner inklusive 
p-piller kan utlösa sjukdomsat-
tacker. Narkosläkarna måste 
vara omsorgsfulla i val av 
narkosmedel.
 Attackerna kräver oftast 
inläggning på sjukhus och om 
symtomen inte viker på stan-
dardbehandlingen med koncen-
trerad glukos infusion måste 
man ge Normosang-infusion i 
3–4 dagar. Bästa ”behandlingen” 
vid porfyri är emellertid att för-
söka undvika onödiga attacker 
och då definitivt undvika farliga 
läkemedel.
 
Ny genomgång klar
Ett stort nationellt och interna-

tänk på vid förskrivning av Spiriva
Vid förskrivning av Spiriva går det inte att i varuregistret se om Spiriva förskrivs med Handihaler eller om 
endast kapseln förskrivs. 

Information finns emellertid tillgänglig under knappen info (markerat i rött ovan). I den vyn som öppnar sig efter 
tryck på infoknappen erhålls följande information i rutan om Förpackningsbeskrivning (markerat i rött nedan).

tionellt arbete har tidigare lagts 
ner på kvalificerade läkemedels-
bedömningar för att klargöra vil-
ka läkemedel som kan användas 
vid porfyri och vilka läkemedel 
som är mindre lämpliga. En 
genomgång var klar 2005 och 
en helt ny genomgång med för-
ändringar blev klar januari 2015. 
Samtliga i Sverige registrerade 
läkemedel har bedömts. Det 
finns även en databas, www.
drugs-porphyria.org, men den är 
ännu inte uppdaterad och någon 
ekonomi för sådan uppdatering 
finns ej heller för närvarande. 
 Med ett inköp av 100 ex-
emplar av den nyligt utkomna 
uppdaterade boken beräknas 

Läkemedel vid akuta porfyrier
åtminstone två exemplar kunna 
distribueras till varje vårdenhet 
(länets hälsocentraler, medi-
cin-kirurg-gyn-psykkliniker, 
narkos-IVA). Distributionen och 
kostnaden kommer att hante-
ras av divisionerna Läns- och 
Närsjukvård enligt ett beslut på 
Styrgrupp läkemedel. 
 Det är alltså av stor vikt att 
porfyriattacker på grund av 
felaktiga läkemedelsval undviks, 
attacker som kan vara förödande 
för patienterna. 
 Ett ostrukturerat inköp av 
boken är inte tillräcklig. Det 
är viktigt att alla vet var boken 
finns och att den är lättillgänglig 
när den behövs. Därför är vårt 

förslag att boken ska finnas i 
varje medicinförråd inom både 
första och andra linjens sjukvård 
liksom på något annat ställe där 
den är lättillgänglig exempelvis 
akutrum på hälsocentral eller 
gemensam läkarexpedition på 
akutmottagning. 

 

Andersson C, Harper P. Porfyri. I: Dahl-
ström U, Kechagias S, Stenke L (red). 
Internmedicin, bok med eLabb. 5:e uppl. 
Stockholm: Liber; 2011. s 634–45. ISBN 
9789147908639.
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 2012 infördes en ändring i 
Socialstyrelsens författning för 
läkemedelshantering (SOSFS 
2000:1). Vi har tidigare skrivit 
om det i Behandlingsbladet (nr 1 
2013). Läkemedelsgenomgångar 
är egentligen för alla patienter 
eftersom det alltid är viktigt att 
veta vilka läkemedel patienten 
tar och varför. Socialstyrelsen 
har emellertid gjort en särskild 
skrivning för de patienter som 
är över 75 år och använder fem 
eller fler läkemedel. 

 Läkemedel hos dospatient 
ska alltid förskrivas i Pascal. För 
att kopplingen mellan VAS och 
Pascal ska fungera ska inlogg i 

 Mindre uppdateringar har 
gjorts i osteoporosavsnittet, 
hjärta-kärl och kommer även 
att göras inom diabetesområdet. 
En större omarbetning har även 
gjorts inom andningsläkeme-
del av Georiga Bellou, som 
tillfälligt tagit på sig ansvaret 
för det terapiområdet. Detta 
arbete kommer att struktureras 
tillsammans med webansva-
rig Ulrika Leijon Åhlander på 
kommunikationsavdelningen för 
att kunna fungera som ett för-
slag på struktur lämplig för en 

 För att ett läkemedel ska 
bedömas som utbytbart av läke-
medelsverket krävs följande:
•	 vara godkända som läke- 

medel, 
•	 innehålla samma aktiva  

beståndsdel(ar), 
•	 innehålla samma mängd av  

de aktiva beståndsdelarna,   
•	 ha samma beredningsform, 
•	 ha bedömts vara bioekvivalen-

ta/terapeutiskt ekvivalenta, 
•	 ingå i läkemedelsförmånen 

(beslutas av Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket 
(TLV)). 

I vissa fall görs bedömningen 
att läkemedlen inte är utbytbara. 
Det gäller exempelvis läkemedel 
med ett snävt terapeutiskt inter-
vall där relativt små förändringar 
av halten av den aktiva substan-
sen i blodet hos en enskild indi-
vid kan ha stor klinisk betydelse. 

 Narkotika förteckning II och 
III som till exempel oxycontin, 
morfin, ketogan och flunitra-
zepam får sedan hösten 2011 
förskrivas med flera uttag 
(itereras) under förutsättning att 
förskrivaren anger ett specifikt 
apotek där receptet ska förvaras 
och expedieras. 
 Detta har nu ändrats. På itere-
rade recept gällande narkotika 
klass II och III gäller, från och 
med 1 mars 2015, att läkaren 

VAS göras med SITHS-kort.
 Vid problem med Pascal 
eller behov av hjälp hör av er till 
Teknikakuten, tel 710 10. 
 Mer om Pascal hittas genom 
att googla handbok Pascal. 
E-learningutbildningen hittas på 
www.utbilda.nll.se.

att tänka på när 
Pascal används

responsiv sida. De uppdaterade 
läkemedelsrekommendationerna 
kommer att kommuniceras när 
de är fastställda av läkemedels-
kommittén i sin helhet. 
 Fram till dess en respon-
siv sida är på plats kommer 
samtliga rekommendationer att 
presenteras i pdf-filer. För-
ändringarna i de ovan nämnda 
områdena kommer att fastslås i 
början av hösten. 

LInda graHn

Sven Hagnerud

Uppdateringar  
rekommendationslistan

 Socialstyrelsen har tillsam-
mans med läkemedelskommit-
téernas nätverk LOK tagit fram 
en webbaserad utbildning runt 
läkemedelsgenomgångar för 
äldre. Utbildningen hittas på 
http://www.kunskapsguiden.se/
utbildning/lakemedel/Sidor/De-
fault.aspx. För att få tillgång till 
utbildningen krävs det att man 
registrerar sig. 

LInda graHn

Sven Hagnerud

Läkemedelsgenomgångar 
för äldre – ett utbildnings-
program på webben

Hit räknas 
epilepsiläke-
medel. Detta 
gör att 
läkemedel 
mot epi-
lepsi inte 
är utbytbara 
även om 
patentet gått ut och generika 
finns tillgängliga. I vissa fall har 
epilepsiläkemedlet andra god-
kända indikationer, men det är 
ändå inte utbytbart mot generika 
på apotek. 
 Eftersom det finns prisskill-
nader mellan likvärdiga produk-
ter är det viktigt att ta hänsyn 
till priset vid förskrivning av 
epilepsiläkemedel, exempelvis 
gabapentin.

Källa: Läkemedelsverket och TLV

LInda graHn

inte längre behöver ange på 
vilket apotek det elektroniska 
receptet ska förvaras/expedie-
ras. Ett elektroniskt recept kan 
förskrivas för flera uttag så länge 
det förblir elektroniskt eller om 
det i pappersformat förvaras på 
ett apotek. Förskrivaren ska ange 
vem som får hämta ut läkemed-
let om inte patienten själv får 
hämta ut det. 

LInda graHn

Epilepsiläkemedel 
och utbytbarhet

nya regler vid förskrivning av  
narkotika förteckning II och III

glad
sommar!
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