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Verksamhetsstyrning, rätt kompetens och 
gränsöverskridande samverkan mellan 
vårdenheter samt mellan sjukvård och 
apotek är vägen till fungerande läkeme-
delshantering. På Piteå älvdals sjukhus har 
man arbetat på detta sätt i flera år. 

Läkemedelsfrågor är alltid på agendan 
hos sjukhusets läkare och sjuksköterskor, 
vilket genom åren medfört ett regelbun-
det bassortimentsarbete. Sjukhuset var det 
första i länet som införde ATC-systemet 
som metod för att sortera läkemedlen i 
avdelningsförråden. Sedan ett par år har 
sjukhuset också ett fördjupat samarbete 
med sjukhusapoteket som, via s. k. läke-
medelsservice, sköter läkemedelsförråden 
på de större vårdavdelningarna. 

Sammantaget har allt detta gett resultat. 
Antalet läkemedel har drastiskt minskat 

Piteå älvdals sjukhus – ett föredöme
En väl fungerande läkemedelsförsörjning på sjukhusen leder till hög patientsäkerhet och kostnads-
effektivitet. Det är resultatet av ett stukturerat arbete med läkemedelsfrågor på Piteå älvdals sjukhus.

För att göra vardagen smidigare, för både läkare och apotek, kommer här 
några tips att begrunda när du ska skriva ut läkemedel på recept.

Recept till asylsökande
Recept till personer utan fullständigt per-
sonnummer måste skickas till ett angivet 
apotek och kan bara hämtas där. Kom över-
ens med patienten om vilket apotek han/
hon ska gå till. Detta blir speciellt viktigt 
vid omregleringen av apoteksmarknaden 
då vissa apotek säljs till andra apoteks-
företag.

Får ej bytas ut
Denna möjlighet kan användas när det 
finns medicinska skäl till att patienten 
måste ha ett generiskt eller parallellimpor-
terat läkemedel från en speciell tillverkare. 
Markera i sådana fall avsedd ruta i 

Tips när du skriver recept

i förrådshyllorna. Det ger ökad patient-
säkerhet med mindre risk för förväxling 
samt bättre lagerekonomi (tabell 1). Se 

VAS/LM, ej i doseringstexten. När ”får ej 
bytas ut” angetts blir förskrivningen bun-
den till en viss tillverkare/importör när det 
gäller generika och parallellimporterade 
läkemedel. Notera att detta kan ställa till 
problem, t. ex. vid leveranssvårigheter. Apo-
teket måste då kontakta förskrivaren för 
byte.

Dosering med ½ tablett
Även om det är ett generiskt eller para-
llellimporterat läkemedel som apoteken 
normalt kan byta ut enligt gällande lag-
stiftning, får apoteket vid delad tablett inte 
byta mellan olika fabrikat utan att kontakta 
förskrivaren. Om du bedömer att patienten 

ska kunna byta till annat generiskt läke-
medel, och inte vill bli uppringd, kan du 
meddela detta i dostexten eller meddelan-
derutan.

Förskrivning av licensläkemedel och 
ex tempore
Använd vid val av läkemedel i VAS/LM 
”licensläkemedel e-förskrivning” respek-
tive ”extemporeläkemedel e-förskrivning”. 
Skriv sedan i doseringsfältet alla uppgifter 
som normalt framgår av ett recept: läke-
medel, styrka, antal, uttag, dosering m. m.

Ewa Bask, leg apotekare
Apoteket Blåklockan, Sunderby sjukhus

även artikeln på nästa sida om Piteås för-
råd för sällanläkemedel.

Anders Bergström

Sortimentsbredd – antal varunummer per förråd

Tabell 1: Antalet läkemedel, räknat i varunummer, har i det närmaste halverats på de stora vårdavdelningarna på Piteå sjukhus



Läkemedelskommitténs lista över rekom-
menderade läkemedel pekar på de klokaste 
läkemedelsvalen vid de vanligast före-
kommande sjukdomstillstånden i öppen-
vård. ”Klokt” handlar naturligtvis i första 
hand om medicinsk ändamålsenlighet på 
både kort och lång sikt. Först när vi har en 
grupp läkemedel, där vi bedömer att den 
medicinska evidensen är fullgod, vidtar en 
värdering utifrån pris, hälsoekonomi och 

Varje sjukhus måste 
ha ett aktivt bassor-
timentsarbete för lä-
kemedel. Men om en 
vårdavdelning bara 
har tillgång till sitt 
bassortiment uppstår 

problem när patienter med andra läkeme-
delsbehov läggs in. På Varbergs sjukhus har 
man räknat ut att sjukhusets sjuksköterskor 
kontaktade grannavdelningen 1 800 gånger 
under ett år för att låna läkemedel.

Idag jobbar PÄS aktivt med sortiments-
styrning och gemensamt förråd för sällan-
läkemedel. Om en patient med njurinsuf-
ficiens och bipolär sjukdom hamnar på 
ortopedavdelning 7B behöver inte perso-
nalen beställa hem Eprex, Fosrenol och 
Lamotrigin till avdelningsförrådet, efter-
som det redan finns i sjukhusets gemen-
samma förråd. Sjuksköterskan kan enkelt 
hämta de mediciner de behöver. När pa-
tienten sedan skrivs ut återlämnas medi-
cinerna till förrådet, så andra avdelningar 
kan hämta vid behov. 

Förråd med hyllvärmare
Förrådet upprättades i april 2009 och in-
rymmer för tillfället ca 350 läkemedel, 
omvandlat till tabletter handlar det om runt 
30 000. 

Smart förråd i Piteå
Höga kostnader på grund av lagerhållning och bristande patentsäkerhet är negativa
konsekvenser när läkemedelslogistiken inte fungerar. Ett sätt att lösa problemet är att inrätta 
gemensamma förråd för sällanläkemedel, något som Piteå älvdals sjukhus genomfört.

– Det här preparaten har varit hyllvär-
mare på våra fem stora vårdavdelningar, 
berättar sjuksköterskan Magnus Öström  
(bild) på Avdelning 2B samt ansvarig för 
det nya förrådet. 

Tidigare har flera avdelningar haft behov 
av samma preparat som beställts till avdel-
ningen, mediciner som kommit till använd-

ning enstaka gånger. Därefter har läkemed-
let kasserats efter utgånget datum. 

– Det här är ett stort slöseri och det ge-
mensamma förrådet är ett viktigt steg för 
att komma tillrätta med det, säger Magnus. 
Det bekräftas även av sjukhusapotekare 
Zandra Öberg som berättar att sällanförrå-
det innehåller läkemedel till ett uppskattat 
värde av minst 70 000 kr. 

Rekommendationslistan
– kostnadseffektiva läkemedel

miljö. Urvalsprocessen beskrivs närmare i 
”checklista rekommendation” på Läkeme-
delskommitténs hemsida.

Nu börjar Läkemedelskommittén sitt ar-
bete med att revidera rekommendationslis-
tan för 2010. Precis som tidigare kommer 
ledamöterna och adjungerade experter från 
verksamheterna att revidera sina respekti-
ve terapiområden med målet en reviderad 
lista för år 2010. Det handlar om ett stort 

Det nya förrådet används idag flitigt av 
sjuksköterskor från alla avdelningar. Per-
sonalen behöver inte akutbeställa läkeme-
del så ofta och hyllorna i avdelningarnas 
läkemedelsförråd är inte lika överfyllda, 
berättar Magnus. 

IT-baserad förteckning
På skrivbordet i varje sköterskas dator 
finns en smart förrådsanteckning med 
namnet ”Udda preparat” som Magnus ut-
format. Där kan alla sjuksköterskor snabbt 
se vilka läkemedel som finns i förrådet. 
Genom en knapptryckning kan sköterskan 
ta reda på om läkemedel, exempelvis Par-
gitan Mite, finns i sällanförrådet eller om 
burken är utlånad till annan avdelning. Då 
kan medicinen hämtas därifrån. 

Magnus smarta IT-lösning sparar både 
tid och spring för sjuksköterskorna. 

– Jag har alltid varit intresserad av dato-
rer och det är roligt att mina IT-kunskaper 
även kommer till användning inom sjuk-
vården. Ska IT-lösningen användas på 
ett större sjukhus bör den kopplas till en 
databas, eftersom det handlar om många 
avdelningar och betydligt fler läkemedel. 
Med min förteckning och grundidén kan 
man jobba vidare om man vill inrätta stör-
re och fler sällanförråd, t. ex. på Sunderby 
sjukhus. 

Anders Bergström

Anders Bergström, ordförande
Norrbottens Läkemedelskommitté

antal läkare och apotekare som engagerar 
sig i arbetet för kloka rekommendationer i 
Norrbotten. Om du har synpunkter på rek-
ommendationslistan, kontakta någon av de 
områdesansvariga direkt eller gå via Läke-
medelskommitténs kansli.



Förra året fick landstinget tillbaka 17 miljo-
ner kronor i slutenvårdsrabatt. Det innebär 
40 000 kronor per dag, Sedan april ligger 
en förteckning över de läkemedel som ger 
slutenvårdsrabatt retroaktivt från läkeme-
delsföretagen på Läkemedelskommitténs 
hemsida. Nu intensifierar sjukhusen ar-
betet med bassortiment och vätskevagnar. 
Här följer några av de slutsatser och änd-
ringsförslag som beslutats i Vätske-/Upp-
handlingsgruppen på Sunderby sjukhus.

Matsmältningsorganen, ATC-område A
Omeprazol (A02BC01) från Abcur ligger 
lägst i pris per tablett. Omeprazol från San-
doz AB ligger dock lägst i pris på förpack-
ning med 56 tabletter där den dessutom 
finns i endosförpackning. Om enhet behö-
ver beställa förpackning à 56 kapsl/tabl så 
utgör Omeprazol Sandoz förstahandsval. 
Vid behov av andra förpackningar utgör 
Omeprazol Abcur förstahandsval. Notera 
att Ondansetron (A04AA01) ligger myck-
et lägre i pris än Navoban. I princip alla 
verksamhetsområden rekommenderas an-
vända Ondansetron.

Vätskor, ATC-område B05
Var observant på att när byte sker av paren-
terala medel måste spädningslistor upp-

Sortimentsändringar på 
Sunderby sjukhus

dateras och blandbarheter kontrolleras.
Volulyte® blir den hydroxietylstärkelse 

(B05AA07) vi använder på sjukhuset. Den 
är i de flesta fall en medicinskt lämpligare 
produkt än Voluven® och andra alternativ. 
Gelofusin® kan ibland utgöra ett alternativ 
men ger tyvärr ingen rabatt.  

Structolipid utgör sortimentsförslag på 
fettemulsioner (B05BA02). Denna produkt 
har redan stor användning på sjukhuset. 

Glucos från Baxter är förstahandsval på 
kolhydrater (B05BA03). Dock finns inte 
de högre glukosstyrkorna i deras sorti-
ment. Glucos från Fresenius utgör därför 
förstahandsval vid behov av högre glukos-
styrka (>100 mg/ml).

Olika verksamhetsområden beslutar i 
sam råd med sjukhusapoteket vilken TPN-
lösning (B05BA10) som ska användas. En 
enkel prisjämförelse mellan de vanligaste 
styrkorna finns i minnesanteckningar från 
Vätske-/Upphandlingsgruppen på Läke-
medelskommitténs hemsida under ”Upp-
handlade läkemedel” i vänsterspalt.

Elektrolyter (B05BB10): För infusions-
vätskor utgör Natriumklorid från Baxter 
förstahandsval. Ringerfundin® har en medi-
cinskt mer optimal elektrolytsammansätt-
ning än konventionell Ringeracetat, varför 
Ringerfundin® i plastflaska från Braun 

utgör förstahandsval här. Denna produkt 
ligger dessutom lägst i avtalspris. Obser-
vera produktmonografin om blandbarhet 
vid övergång från Ringeracetat, se medde-
lande från Läkemedelsverket där just detta 
byte uppmärksammas. 

För primingvätskor utgör Medas Natri-
umklorid förstahandsval.

För ett stort antal intravenösa antibio-
tika kommer byte att ske, se minnesanteck-
ningar från Vätske-/Upphandlingsgruppen 
på Läkemedelskommitténs hemsida. Byte 
sker bl. a. från Benzylpenicillin Panpharma 
till Bensylpenicillin AstraZeneca och från 
Tazocin till Piperacillin/Tazobactam Stra-
gen. Notera att beredning av Piperacillin/
Tazobactam ska ske enligt särskilt schema 
som bifogas läkemedelsförpackningen (finns 
även som bilaga till minnesanteckningar 
från Vätske-/Upphandlingsgruppen.

Starka opioider
Morfin utgör alltid förstahandsval vid be-
hov av stark opioid. Morfintabletter är inte 
rabatterade men ska ändå övervägas i för-
sta hand. Oxykodon är andrahandsval och 
under rättstvist. Ett annat andrahandsalter-
nativ är fentanylplåster. Durogesic® har ett 
avtalspris för slutenvården som ligger läg-
re än andra plåster. Durogesic® ligger dock 
högst i pris i öppenvården men notera att 
alla fentanylplåster ändå är utbytbara på 
apoteken vid receptförskrivning. 

Anders Bergström

Sedan 2005 lämnar Socialstyrelsen en årlig 
uppföljning och utvärdering av förändring-
ar i läkemedelsförsäljningen i Sverige och 
en bedömning av den framtida kostnadsut-
vecklingen för läkemedelsförmånerna. På 
www.socialstyrelsen.se finner du rappor-
terna som vänder sig till regering, riksdag, 
landsting, kommuner, läkemedelskommit-
téer och övriga intresserade.

I årets rapport Läkemedelsförsäljning-
en i Sverige – analys och prognos (april 
2009) avhandlas bland annat kommande 
patentutgångar för ett antal kostnadsmäs-
sigt stora läkemedel, huvudsakligen inom 
läkemedelsförmånen.

När upphör patentet?

Läkemedelssubstans Handelsnamn Främsta Tidpunkt
  användningsområde

Risperidon Risperdal Psykoser januari 2009

Takrolimus  Prograf Transplantationer  juni 2009 

Imiglukeras Cerezyme  Enzymersättning  december 2009 

Losartan  Cozaar Högt blodtryck/hjärtsvikt  februari 2010* 

Losartan & diuretika  Cozaar Comp  Högt blodtryck/hjärtsvikt  februari 2010 

Esomeprazol  Nexium  Magsår  februari 2010** 

Anastrozol Arimidex  Bröstcancer  augusti 2010 

Octreotid (långv.)  Sandostatin LAR  Endokrina cancerformer  juli 2010 

Insulin lispro  Humalog Diabetes  november 2010 

Pramipexol Sifrol Parkinsonism  december 2010 

Mykofenolat mofetil  Cellcept Transplantationer  februari 2011 

Latanoprost Xalatan Glaukom  juli 2011 

Insulin Aspart  NovoRapid Diabetes  augusti 2011 

Olanzapin Zyprexa Psykoser  september 2011 

Atorvastatin  Lipitor  Förhöjda blodfetter  november 2011 

Donepezil  Aricept  Demenssjukdomar  februari 2012 

Quetiapin fumarate  Seroquel  Schizofreni  mars 2012

Candesartan Atacand  Högt blodtryck, hjärtsvikt  april 2012 

Tolterodin Detrusitol  Överaktiv blåsa  september 2012 

Mer information och 
kommentarer kring
läkemedlen i tabellen, 
se rapporten på Social-
styrelsens webb.

Läkemedel vars patentskydd upphör åren 2009-2012, enligt för närvarande tillgängliga uppgifter.

* Patentskyddet för substansen 
losartan (Cozaar) går officiellt 
ut i september 2009, men före-
taget har begärt sex månaders 
förlängning p.g.a. genomförda 
barnstudier. Vid publicering av 
denna rapport är det inte känt om 
denna förlängning beviljats. 
** Patentskyddet för substansen 
esomeprazol (Nexium) går ut i 
februari 2009. Dokumentskyddet 
gäller dock till mars, vilket innebär 
att eventuella kostnadseffekter i 
form av introduktion av generiskt 
esomeprazol inte förväntas äga 
rum förrän år 2010. 

Källa: Patent- och registrerings-
verket (PRV)
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Rätt svar på tävlingen i förra numret har in-
kommit och belönas med biobiljetter. Den 
lyckliga vinnaren heter Gerda Henriksen 
och är distriktsläkare i Kalix. Hon anser 
inte att riskreduktionen med farmaka är så 
stor att hon varken för sin egen del eller för 
sina patienter rekommenderar läkemedel 
i de aktuella situationerna (se föregående 
nummer). Det finns ingen evidens för pri-
märprevention med Simvastatin till kvin-
nor och det lätt förhöjda blodtrycket behö-
ver observeras flera gånger innan man kan 
värdera en eventuell vinst med läkemedels-
behandling (SBU rekommenderar tre-sex 
mätningar under tre-sex månader). 

Gerda rekommenderar FaR och hyser be-
tydligt större hopp till vårdcentralens rök-
avvänjningsgrupp än vad patienten Karin 
själv gör. Att bli utsatt för en risk upplevs 
på olika sätt av patienter. Riskupplevelsen 
kan i sig vara en hälsorisk. Bengt Matts-
son presenterade nyligt i Läkartidningen 
en avhandling om detta (Patientperspektiv 
på epidemiologisk risk, nr 37/2008) Därför 
kan det vara bra att sätta in den kardiolo-
giska risken i ett större sammanhang.

Sannolikheten för en 60-årig person 
att avlida inom tio år är 13 procent. 87 av 
hundra 60-åringar får fira sin 70-årsdag, 
statistiskt sett. Även för en rökande kvinna 
med lätt förhöjt blodtryck och kolesterol 

i överkant är hjärtdödligheten av mindre 
betydelse. 92 av hundra kommer inte att 
få någon ”hjärthändelse” de kommande 
åren, men fyra procent kommer att dö av 
sitt hjärta. Övriga nio som inte får uppleva 
sin 70-årsdag avlider av demens, cancer, 
infektioner och olyckor. Av de åtta som får 
en ”hjärthändelse” skulle en kunna påverka 
detta genom sin livsstil – övrig dödlighet är 
kopplad till ålder och okända förhållanden. 

Medicin ingen garanti
Siffrorna ovan är lätt översiktliga och utan 
decimaler. På så vis går det kanske att pe-
dagogiskt förklara för Karin hennes odds 
för överlevnad. Hennes granne har ju oroat 
henne, även kvällspressens rubriker emel-
lanåt. Läkemedelsindustrins lobbyverk-
samhet lär också bidra till att patienter blir 
oroliga. Ska vi som läkare bygga under 
oron? Eller ska vi försöka få Karin och 
andra patienter att ”Carpe Diem”, att leva i 
nuet och acceptera sin dödlighet?

Genom medicinering mot högt koleste-
rol och blodtryck kan mindre än tio procent 
av Karins risk att inte få uppleva sin 70-års 
dag (1 av 13) påverkas. Inte ens tobaksslut 
påverkar i någon högre grad. När vi pratar 
om detta med Karin får vi dock inte glöm-
ma att siffrorna som pekar på att det inte 
finns några garantier att man blir frisk bara 

Kom ihåg att söka 
utbildningspengar

Nästa nummer kommer ut i september, 
till dess önskar vi en riktigt

Landstinget har öronmärkt 500 000 kronor 
för producentobunden utbildning om lä-
kemedel. Pengarna finns hos Norrbottens 
läkemedelskommitté som ansvarar för att 
fördela dem till lokala och regionala utbild-
ningsinitiativ i Norrbottens läns landsting. 
Ansökan om medel kan ske fyra gånger per 
år och ska göras av medicinskt lednings-
ansvarig. För ytterligare information, se      
Läkemedelskommitténs hemsida.

för att man slutar röka eller tar mediciner är 
på gruppnivå.

Karin valde blodtrycksmedel, drabbades 
av njursvikt och yrsel, föll och bröt höften, 
fick lunginflammation och dog före 65. El-
ler var det hon som slutade röka, började 
motionslöpa, glömde att se sig för och blev 
överkörd av en buss? Nej – Karin är en av 
mina patienter, som levt ”som vanligt”, 
besökt vårdcentralen då och då, och nu 
på sin 70-årsdag uppvaktas av barnbarnen 
och ser fram mot en resa till Kanarieöarna. 
Barnbarnen får henne att röka allt mindre.
Ytterligare diskussioner på Riskkommuni-
kationskursen i höst

Robert Svartholm, informationsläkare

Tävling om riskhantering och 
riskkommunikation avgjord

Hitta hemsidan
Här finner du Läkemedelskommit-
téns hemsida i den nya designen av 
landstingets webb.

INSIDAN: Peka på rubriken Läke-
medel i den blåfärgade menyn.

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

Trevlig sommar!


