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Cirka 10% av norr-
bottningarna använder 

statiner, läkemedel med väldo-
kumenterade blodfettssänkande 
och hjärt-kärlskyddande effek-
ter. Läkemedelskommittén har 
följt upp vilka effekter subven-
tionsbeslutet fått i Norrbotten.

TLV ville med sitt beslut 
ersätta låga styrkor av ator-
vastatin/rosuvastatin med 
simvastatin. Tanken understöds 
av kliniska studier som visar 
simvastatins goda effekt på 
mortalitet och morbiditet hos 
riskpatienter med måttligt 
förhöjda blodfetter.  För denna 
patientgrupp finns inget doku-
menterat mervärde i att använda 
atorvastatin eller rosuvastatin. 

Biverkningar mycket 
ovanliga – pravastatin ett 
alternativ
Läkemedelskommittén rekom-
menderade i våras att patienter 
som provat men inte tål simvas-
tatin även kan prova pravastatin 
som också har god dokumenta-
tion. De allra flesta muskelkän-
ningar är inte biverkningar av 
läkemedlets farmakologiska 

Första effekterna av nya  
statinsubventionen i Norrbotten
Den 1 juni stoppades subventionen på statinerna 
atorvastatin 10 mg och rosuvastatin 5 mg. 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) 
motiverade detta med att dessa läkemedel 
medförde alltför höga kostnader för sjukvården, i 
förhållande till andra statiner. 

effekt. Detta visas i bland andra 
HPS-studien där det rappor-
terades muskelbiverkningar 
hos 1/3 av patienterna, även i 
placebogruppen! Rhabdomyo-
lys inträffade hos en på 10 000 
patienter oavsett vilken statin 
man behandlades med. 

Patienter med misstänkt 
muskelbiverkan ska utredas och 
därefter dosminska sin statin 
eller helt avsluta behandlingen. 
Om man vill prova att byta ut 
simvastatin hos en patient med 
biverkningar är de mer hydrofila 
pravastatin eller rosuvastatin 
de logiska valen eftersom de är 
farmakokinetiskt mer olika de 

Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att ganska många 
dygnsdoser bytts över till högre 
styrkor atorvastatin och rosuvas-
tatin, medan den största andelen 
patienter med atorvastatin 10 
mg eller rosuvastatin 5 mg har 
bytt behandling till simvastatin 
eller pravastatin. 

På Läkemedelskommitténs 
uppföljningsportal kan man 
kvartalsvis följa utvecklingen 
inom området.

Anders Bergström

Källor: 
TLV – höga blodfetter 2009-02-12
Hjemdahl et al. Läkartidningen 
2009;106:1992-1994
HPS Collaborative Group Lancet 
2002;360:7-22
Datalagret Norrbottens Läns 
Landsting

Strukturella formeln 
för simvastatin.

lipofila substanserna simvastatin 
och atorvastatin. 

effekter i norrBotten 
– fler patienter på 
simvastatin
Vilken blev då följden av TLVs 
förmånsbegränsning?
Vi jämförde antal definierade 
dygnsdoser (DDD) under maj 
och september månad. 

I Norrbotten ökade simvastatin 
med 5%, motsvarande 20 000 
DDD. Även pravastatin ökade 
under perioden, dock blygsamt.

Rosuvastatin 5 mg och 
ator va sta tin 10 mg minskade 
med nästan 90% och 23 000 
DDD. Atorvastatin 20 mg och 
rosuvastatin 10 mg ökade med 
sammanlagt 14 500 DDD vilket 
motsvarar en ökning på ungefär 
20% sammantaget. 



I ett tidigare nummer av 
Behandlingsbladet fram-

förde Peter Skeppar att rekom-
mendationerna var ogenomtänk-
ta. Jag vill därför redogöra hur 
själva arbetet går till och vad 
rekommendationerna bygger på 
för fakta.

Gruppen bestod förutom 
representanter från Läkeme-
delsverket av ett flertal kliniskt 
verksamma läkare med aka-
demiska meriter och forskar-
bakgrund. De flesta deltagarna 
var geriatriker, men vi var två 
kliniskt verksamma distrikts-
läkare, dessutom psykiatriker, 
kliniska farmakologer och 
sjuksköterskor som disputerat 
om omvårdnadsforskning. 

Innan mötet fick vi läsa in oss 
på ett antal artiklar som vaskats 
fram med samma kvalitetskrav 
som SBU har. Initialt kretsade 
diskussionerna om begreppet 
BPSD var relevant, till slut ena-
des vi om att trots allt använda 
det eftersom det är ett interna-
tionellt vedertaget begrepp och 
att det är svårt att hänvisa till 
den forskning som finns utan att 
använda begreppet.

Exempel på typiska  
BPSD-symtom

Affektiva tillstånd, depression, 
emotionell labilitet

Ångest, oro

Sömn, vakenhetsstörningar 

Beteendesymtom; motorisk 
oro, rastlöshet, vandring, rop, 
agitation, aggressivitet.

Psykotiska symtom 

Hur vanligt är BPSD? Andelen 
periodvis eller ständigt svåra be-
teendesymtom i särskilt boende 
(SÄBO) rapporteras till 8-13% 
från det nationella SNAC-
projektet. Depressionfrekvensen 
varierar i olika studier från 18 
till 75%. Användningen av neu-
roleptika är 20-38%, lugnande 
medel 25-40%, sömnmedel 
och antidepressiva vardera över 
40%.

Läkemedelverkets workshop BPSD
Våren 2008 blev jag inbjuden att delta i Läkemedelverkets workshop 
angående läkemedels- behandling och bemötande vid Beteendemässiga 
och Psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Inget arvode utgår för 
deltagandet och jävdeklaration är ett måste. 

Trots omfattande användning 
av psykofarmaka i äldrevården 
finns det litet klinisk dokumen-
tation av behandlingseffekt. 
De studier som gjorts har visat 
blygsam eller obefintlig effekt.

Studier på behandling med 
ickefarmakologiska åtgärder är 
svårbedömda både på grund av 
svårigheter att designa studien 
men även för att många studier 
inte uppfyller kvalitetskraven.

Ickefarmakologiska åtgärder 
vid BPSD

IT-stöd i form av ljus- och 
ljudalarm 

Snoezelen (s.k multi-sensorisk 
stimulering)

Massage

Ljusterapi

Reminiscens (stimulera fram 
gamla minnen)

Validation (stärka självkänslan)

Musikterapi

Djurterapi

moderna ättestupan
19 randomiserade placebo 
dubbelblindstudier avseende 
behandling med neuroleptika 
studerades. 

Haldol har mest dokumenta-
tion av traditionella neurolep-
tika, systematisk genomgång av 
studier redovisade i Cochrane-
rapport visade viss effekt 
mot aggression men inte mot 
agitation och på helhetsintryck. 
Extrapyramidala biverkningar 
och nedsatt kognition gör att 
nyttan ej uppväger riskerna.  

Två studier på Risperdal 
visade signifikant effekt. I ena 
studien var andelen responders i 
aktiva behandlingsgruppen 54% 
och i placebogruppen 47%.  I 
den andra studien uppnåddes 
50% reduktion av symtomen i 
Behave-AD (skattningskala), 
33% i placebogruppen, 45% i 
1 mg och 50% i gruppen som 
fick 2 mg.

Retrospektiv studie på 20 682 
patienter med demens i eget 
boende jämfördes med 20 559 

demenspatienter i SÄBO. Man 
studerade risken för allvarliga 
biverkningar som uppkom 30 
dagar efter insättning. 

Totalmortalitet i gruppen hos 
de i eget boende utan neurolep-
tika var 1,2%, i gruppen med 
atypiska neuroleptika 2,7% och 
av de som erhöll traditionella 
neuroleptika 4,6%. Resultaten i 
SÄBO var jämförbara.

Allvarliga biverkningar var 3,2 
gånger vanligare i gruppen med 
atypiska och 3,8 gånger vanli-
gare i gruppen med traditionella 
neuroleptika.

Strokerisken med Risperdal-
behandling har i tidigare studier 
visat sig vara 3,1% jämfört med 
placebogruppens 1,2%.

avslutningsvis
Mötet varade i två dagar  och 
diskussionerna per mail i drygt 
två månader. Rekommenda-
tionerna blev i korthet: Finns 
diagnos? Har grundsjukdomen 
behandlats? Klinisk erfarenhet 
tyder på att patienter med Alz-
heimers sjukdom och behand-
ling med acetylkolinesteras-
hämmare i mindre utsträckning 
utvecklar BPSD. Men studier 
på behandling av BPSD-proble-
matik med acetylkolinesteras-
hämmare är få och har ej varit 
konklusiva. Utsättningsstudier 
har visat försämring av BPSD-
symtomen.

Behandling av BPSD

1. Första och viktigaste åtgärd är 
ickefarmakologisk omvårdnad.

2. SSRI-preparat, dokumentation 
finns för både citalopram och 
sertralin både vid depression och   
beteendesymtom.

3. Memantin har dokumenterad 
effekt vid BPSD.

4. Neuroleptika  har mycket 
begränsad indikation och skall 
vara förbehållet svåra psykotiska- 

och aggressionstillstånd.

Jag håller inte med om att 
rekommendationerna var 
ogenomtänkta. Gruppen var 
överens om skrivningen trots 
brist på studier och brister i 
studieuppläggen. Jag kan hålla 
med om att de rekommenderade 
skattningskalorna är svåra att 
rutinmässigt använda i vården. 
Vi har på Kalix vårdcentral haft 
viss nytta av NPI men personli-
gen föredrar jag PO Sandmans 
skattningsskala (tillhandahålls 
av Lundbeck för utvärdering av 
Ebixa) vid in- och utsättning av 
läkemedel hos patienter med 
demenssjukdom. 

Läkemedelsverket kan knap-
past rekommendera den då den 
ej evaluerats. Konsekvenserna 
av dokumentet är väl att man 
bör se över sin förskrivning av 
främst neuroleptika till äldre 
men med tanke på den negativa 
metabola effekt som prepa-
ratgruppen har så bör väl det 
föranleda eftertanke även vid 
förskrivning till yngre.

Stellan Båtsman
Distriktsläkare
Kalix vårdcentral

Anmäl dig till Norrländska  
Läkemedels dagarna!
Nu kan du anmäla dig till de Norrländska Läkemedelsdagarna 2010. Det 
är ett utmärkt tillfälle till fortbildning för alla läkare. 

Den 26-27 januari är det dags för en kunskapsspäckad konferens i 
Umeå där de fyra norrländska läkemedelskommittéerna ännu en gång 
samlat ihop ett axplock av högintressanta föreläsningar. På kvällen är det 
som vanligt galamiddag med underhållning på Umeå Folkets Hus.

Några ämnen som vi kommer att belysa under läkemedelsdagarna är: 
säsongsdepressioner och ljusbehandling, sömnstörningar och melatonin, 
antibiotika, läkemedel i livets slutskede, opioider, idrottsmedicin och 
alternativ till piller.

Hela programmet hittar du på Läkemedelskommitténs hemsida samt 
under ”läkemedelsrelaterade utbildningar” på stora utbildningssidan.

kom ihåg!
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Tiderna har förändrats, 
läkemedel används 

alltmer i sjukvården och antalet 
läkemedelssorter i förråden har 
ökat. Detta visar inte minst de 
studier på läkemedelskassation 
som genomförts där vi ser att 
många läkemedel inte kommer 
till användning. 

Under 2008 formulerade vi 
därför en vision om en mer 
medveten läkemedelsförsörj-
ning med satsning på smartare 
förrådssortering, styrande lands-
tingsöverbryggande bassorti-
ment samt effektivare logistik 
och distribution. ”Medveten 
läkemedelsförsörjning” ska leda 
till att sjukhusens vårdavdel-
ningar, i större utsträckning, ska 
lagerhålla endast de läkemedel 
som verkligen kommer till 
användning. 

målförslag för 2010
Utifrån detta arbete föreslås föl-
jande mål för år 2010: Antalet 
läkemedelssorter i förråden ska 
minska med 25% på länsnivå. 
Lagerekonomi ska förbättras 
med ett minskat lagervärde 
på 5%. Kostnadsökningen på 
rekvisitionsläkemedel (undanta-

get läkemedel mot tumörer och 
rubbningar i immunsystemet, 
ATC-kod L) ska 2010 vara 
högst 2% över 2009 års nivå. 

Under 2008 hamnade vår 
ökning på cirka 2,5% och riks-
genomsnittet låg på ungefär det 
dubbla. Tidigare år har vi haft 
ökningar i storleksordningen 
5-10%.  

Läkemedelskassationen ska 
minskas med 50% jämfört med 
2009 års nivå och vi ska uppnå 
en ökad patientsäkerhet till följd 
av minskad förväxlingsrisk vid 
iordningställandet av läkeme-
del. 

De här målförslagen kommer 
att diskuteras med divisions-
ledningarna i november via 
Styrgrupp Läkemedel. Kontakta 
mig gärna med dina synpunkter 
innan dess. 

läkemedelsservice  
2010-2012
Som ett led i ”Medveten 
läkemedelsförsörjning” har 
landstinget nu kommit överens 
med sjukhusapotekens huvud-
man, Apoteket Farmaci AB, om 
ett 2-årigt avtal om så kallad 
Läkemedelsservice knuten till 

sammanlagt fyrtio läkemedels-
förråd på länets sjukhus.

Läkemedelsservice innebär 
att varje avdelning tilldelas 
en avdelningsfarmacevt med 
ansvar för läkemedelsförrådets 
bassortiment. Det handlar bland 
annat om att beställa och plocka 
in läkemedel men även att bidra 
till ett rationellt system för 
förrådshållningen med god la-
gerekonomi och patientsäkerhet. 

Sjukhusapoteket kommer 
alltså att verka i nära samarbete 
med den läkemedelsansvariga 
sjuksköterskan. Tanken är att 
Läkemedelsservice ska bidra 
till ett helhetsgrepp över hela 
sjukhusets läkemedelslogistik. 
Ett brett införande kommer 
att så snart som möjligt ske på 
sexton avdelningar på Sunderby 
sjukhus. Övriga avdelningar och 
sjukhus i länet har redan, i stort 
sett, infört Läkemedelsservice. 

En fullständig beskrivning 
av Läkemedelsservice och de 
vårdavdelningar som berörs 
finns nu på Läkemedelskommit-
téns hemsida. 

Anders Bergström
Läkemedelsstrateg
Ordförande Läkemedelskommittén

Medveten läkemedelsförsörjning  
i Norrbotten 2008–2012
Läkemedelsförsörjning innefattar alla processer i hälso- och sjukvårds-
systemet som medför att patienten erhåller behandling med läkemedel.  
Till vår hjälp i distribution, läkemedelstillverkning och kunskap har vi alltid 
haft sjukhusapoteken som under många år har skött läkemedelsförsörjningen 
fram till vårdavdelningarnas entrédörr. 

Inför 27 november – 
VAS/LM och E-dos

Den 27 november kommer 
edos vara integrerad i LM. Det 
innebär att man utan att lämna 
VAS/LM kan hämta in aktuella/
utsatta dosrecept, ordinera i edos 
och lägga upp ny dospatient. 
Ytterligare en förändring i den 
nya VAS-versionen är att det 
kommer att bli möjligt att se 
vilka ordinationer som har 
läkemedelsnotat i LM. 

Läs mer på Läkemedels-
kommitténs hemsida under 
Förskrivning i vänsterspalt.

Videokonferens kommer 
att hållas nedanstående tider 
för att informera om den nya 
funktionaliteten och besvara på 
eventuella frågor om e-dos.

Datum Tid
28 oktober 10:00-12:00
4 november 13:00-15:00
5 november 10:00-12:00
9 november 10:00-12:00
23 november 14.30-16:00

Interaktiva 
Läkemedelsboken 

Förutom att du får en massa 
kloka tips om läke medels-
behandling i Läkemedelsboken 
(LB) så är den numera interaktiv 
och klickbar till länkade sidor och 
referenser. Du kan hitta länken 
till den interaktiva LB på vår 
hemsida under externa länkar.

Det är numera Läkemedels-
verket som ansvarar för 
Läke medelsboken och för 
landstingsverksamheter i 
Norrbotten kan den beställa 
gratis via Länservice. 

Privata vårdgivare i Norr-
botten kan hämta LB på Läke-
medelskommitténs kansli efter 
överenskommelse. Kontakta 
marlene.eliasson@nll.se.

Sök utbildningspengar  
före 6 november

Norrbottens läns landsting 
har öron märkt 500 000 kr för 
producentobunden utbildning om 
läkemedel.

Pengarna finns hos Läke-
medels kommittén som ansvarar 
för att fördela dem till lokala och 
regionala utbildningsinitiativ inom 
landstingets verksamhet. 

Ansökan om utbildningsmedel 
kan ske fyra gånger per år 
och ska göras av medicinskt 
lednings ansvarig. Se Läke-
medels kommitténs hemsida.

Läkare som ansöker om licens på 
ett ej registrerat läkemedel måste 
framöver lämna licensmotiveringen 
till det apotek eller den apoteks-
kedja där patienten tänker hämta 
ut sitt läkemedel.  

Inom ramen för Apotekets 
monopol har en patient kunnat 
hämta ut sitt licensläkemedel 
på valfritt apotek, oavsett vilket 
apotek som ursprungligen sökt 
licensen. När apoteken inom kort 
tillhör olika företag kommer detta 
att ändras och licenser kommer 

endast att vara giltiga hos apotek 
inom samma företag/kedja.

Förskrivaren måste därför 
i samråd med patienten 
komma överens om vid vilket 
apotek som patienten ska 
hämta ut läkemedlet. Apoteket 
eller apotekskedja ansöker 
om försäljningstillstånd 
och licensmotiveringen 
måste följaktligen skickas till detta 
apotek.

Jag rekommenderar att 
blanketten för licensmotivering 

varje gång laddas ned från 
Läkemedelsverkets hemsida då 
den kontinuerligt uppdateras 
med aktuell information. 
Blanketten kan även nås via 
länken på högerspalten på 
Läkemedelskommitténs hemsida

Ewa Bask
Leg apotekare
Apoteket AB, Egen Drift
Apoteket Blåklockan, Sunderby 
sjukhus

Ny rutin för licenser –  kopplas till specifikt apotek



hitta hemsidan

Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté. 
Redaktionen tar tacksamt emot material (helst via e-post).  
Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera.
Ansvarig utgivare: Anders Bergström 
Redaktion: Anders Bergström, anders.b.bergstrom@nll.se, 
Stig Andersson, stig.o.andersson@nll.se, Anton Norberg, anton@jobreklambyra.se

www.nll.se

Här finner du Läkemedels-
kommitténs hemsida i den nya 
designen av landstingets webb.

insidan: 
Peka på rubriken Läke medel 
i den blå färgade menyn.

utsidan (nll.se): 
Gå via A-Ö. 
Klicka på L så hittar du 
Läkemedels kommittén.

I våras gjordes en upp-
följning av studien från 

2008 om hur mycket läkemedel 
som kasseras i Norrbottens läns 
landsting. Två receptariestuden-
ter från Luleå tekniska univer-
sitet genomförde även detta år 
inventeringen, som omfattade 
85 läkemedelsförråd på samtliga 
sjukhus i Norrbotten. Kost-
naderna och fördelningen av 
kasserade läkemedel beräknades 
och jämfördes med data från 
förra året.  

Den sammanlagda summan 
för kasserade läkemedel i de 
inventerade förråden uppgick 
till 272 048 kronor, vilket 
motsvarade 1% av det genom-
snittliga läkemedelsinköpet per 

Kassationen av läkemedel minskar på sjukhusen

Beslutet fattades i sam-
band med TLVs genom-

gång av läkemedel mot högt 
blodtryck och trädde i kraft 1 
september 2008. Uppföljningen 
avser perioden september 
2008 – februari 2009, jämfört 
med september 2007 – februari 
2008. 

Resultatet visar att andelen ny-
insatta på ARB som föregående 
period behandlats med ACEi har 
ökat från 62 till 72% i Norrbot-
ten. Det finns en stor variation 
mellan landstingen och för riket 

som helhet har andelen ny-
insatta på ARB, som tidigare 
behandlats med ACEi, ökat från 
52 till 67%. 

TLVs hela uppföljningsrapport 
finner du på Läkemedelskom-
mitténs hemsida.

8 miljoner kan sparas
Blodtryckssänkande läkemedel 
som utövar sin effekt inom 
renin-/angiotensinsystemet är 
mycket effektiva och används 
därför i hög grad i Norrbotten. 
ACE-hämmare utgör första-

handsval och är sedan patentut-
gången på enalapril i slutet av 
90-talet det mest kostnadsef-
fektiva valet till en majoritet av 
patienterna. 

De senaste siffrorna från 
Uppföljningsportalen på Lä-
kemedelskommitténs hem-
sida visar att andelen ACEi av 
ACE+ARB minskat från 60 till 
59% under första halvåret 2009. 
Enligt TLVs beräkningar skulle 
kostnaden för läkemedelsför-
månen i Norrbotten vara drygt 8 
miljoner kronor lägre per år om 

andelen ACEi av ACEi + ARB 
ökade till 75%. 

Patentet på losartan (Cozaar®)  
förväntas gå ut våren 2010. I 
dagsläget vet vi inte hur stor 
prissänkningen på losartan 
kommer att bli eller hur mycket 
andra ARB kommer att sänka 
priset. 

Läkemedelskommittén åter-
kommer i frågan i samband med 
presentationen av rekommenda-
tionslistan 2010.

Anders Bergström

ACE-hämmare i första hand - 
men ARB ökar ändå
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har nu följt upp beslutet om 
begränsad subvention för angiotensinreceptorblockerare (ARB). Begräns-
ningen innebär att ARB endast subventioneras för patienter som provat men 
inte kan använda ACE-hämmare (ACEi) eller som tillägg till ACEi. 

kvartal. Jämfört med förra året 
är det en minskning med 0,3%. 
Veckokassationen uppgick till 
ett värde av 29 034 kr. Om 
detta skulle vara ett genom-
snittligt värde på en veckokas-
sation skulle detta motsvara en 
årskassation på 1,5 miljoner kr, 

jämfört med 2,5 milj kr 2008. 
Merparten av läkemedlen i 
veckokassationen hade inte pas-
serat utgångsdatum. 

Det finns skillnader från ifjol, 
men ett fåtal dyra kasserade 
preparat kan ge ett stort utslag 
i siffrorna, vilket exempelvis är 

fallet på Gällivare sjukhus vid 
mätningen 2008. Eftersom en 
utrensning gjordes i och med 
fjolårets studie var det förväntat 
att kassationen skulle bli något 
lägre i år. Förhoppningen är att 
kunna upprepa denna studie 
med jämna mellanrum för att få 
en bra bild över hur kassationen 
av läkemedel ser ut i Norrbot-
ten.

För er som är intresserade och 
vill veta mer kan denna sam-
manfattande artikel i sin helhet 
och rapporten läsas på Läke-
medelskommitténs hemsida 
under ”Läkemedelshantering/ 
Kasserade läkemedel” i vänster 
spalt.

Eva Pettersson, 
leg. Apotekare och Driftchef 
Norrbotten för Apoteket Farmaci AB. 

Ni hittar mig vanligen på Sjukhus-
apoteket Sunderbyn. Har ni frågor, 
kontakta mig gärna via e-post: 
eva.e.pettersson@apoteketfarmaci.se


