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I detta nummer av Be-
handlingsbladet kan du läsa en 
sammanfattning och alla motive-
ringar till rekommendationerna 
för 2010. Rekommendationerna 
utgör ett stöd i arbetet att uppnå 
en optimal och kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning i länet. 
Ett fyrtiotal läkare och apotekare 
har på olika sätt varit inbegripna 
i detta. Tack för ett väl genom-
fört arbete!

Urvalskriterier
Vad är det då som avgör om ett 
läkemedel ska komma med på 
läkemedelskommitténs rekom-
mendationslista? På hemsidan 
finns en checklista som vi 
brukar använda när vi analyse-
rar terapiområden och gör våra 
läkemedelsval till listan. För att 
kvala in på listan handlar det i 
första hand om att läkemedlet 
måste vara medicinskt och 
farmacevtiskt ändamålsenligt. 
Kostnaden för läkemedlet, mil-
jöhänsyn, terapitradition m.m. 
utgör andrahandsfaktorer som 
övervägs därefter. 

rekommendationernas 
syfte
Rekommendationslistan visar på 
kloka läkemedelsval vid de van-
ligast förekommande sjukdoms-
tillstånden i öppenvård. Den 
ska alltså ses som ett riktmärke 
som pekar mot det lämpligaste 
alternativet för majoriteten av 

Nya rekommenderade läkemedel 2010
Under hösten har läkemedelskommitténs ledamöter tillsammans med 
adjungerade experter och expertgrupper reviderat terapirekommendationer 
och läkemedelsval för rekommendationslistan 2010.

patienterna – det bästa för de 
flesta. De läkemedel som inte 
finns med på rekommenda-
tionslistan anser vi vara mindre 
lämpliga alternativ men kan ändå 
ibland vara det bästa valet till en 
enskild patient. 

Norrbottens lista är den minst 
omfattande rekommendations-
listan i landet eftersom vi i prin-
cip bara tar med förstahands-
valen utan att i någon större 
utsträckning komplettera med 
behandlingsråd och doseringar. 
Det handlar om att snabbt få en 
vägledning om lämpligt första-
handsval. 

Behöver du en fördjupning 
finns lokala behandlingsöver-
enskommelser och Läkemedels-
boken länkade på läkemedels-
kommitténs hemsida. Sedan ett 
par år har vi utökat med motive-
ringar till våra val i löpande text 
eftersom det är viktigt att veta 
orsaken bakom en förändring 
för att kunna ställa sig bakom 
den. Motiveringarna finns inte 
i den tryckta listan utan finns 
bara att läsa i webb-versionen 
av rekommendationslistan på 
vår hemsida. En tryckt lista 
kommer att skickas ut till alla 
enheter inom kort.

På hemsidan är listan 
fUllständig och alltid 
aktUell
På läkemedelskommitténs 
hemsida finns den nya, alltid 

I FYSS finns en hel del evidens-
baserade motions- och livs-
stilsråd för hur patienten själv 
kan förebygga och behandla 
symtom och sjukdomstillstånd. 
FYSS finns sedan tidigare 
direktlänkad i VAS för för-
skrivning av Fysisk aktivitet på 
recept (FAR). 

atc
ATC-systemet är det farmako-
logiska alfabetet klassificerat av 
WHO. Ett läkemedels ATC-kod 
visar vilket sjukdomsområde 
läkemedlet verkar inom samt 
vilken typ av effekt läkemedlet 
utövar. Nytt i årets rekommen-
dationer är att alla ATC-koder 
finns knutna till de rekommen-
derade läkemedlen. Det blir 
på så vis lättare att knyta ihop 
läkemedlen i olika sammanhang 
som exempelvis vid revidering 
av bassortimentet.

Anders Bergström
Ordförande, Norrbottens 
läkemedelskommitté

uppdaterade, rekommenda-
tionslistan. I dag jobbar vi alla 
allt oftare med datorn framför 
ögonen och vi kommer säkert 
under de kommande två åren att 
behöva göra någon revidering 
av våra rekommendationer. Vi 
vill därför puffa för att hemsi-
dan ska användas i första hand. 
Medicinsk kunskap är färskvara 
och problemet med tryckta 
listor är att de snabbt kan bli 
inaktuella. På läkemedelskom-
mitténs hemsida och direkt via 
”Läkemedel” på insidans blå 
list återfinns webb-versionen av 
rekommendationslistan som är 
att anse som den alltid aktuella 
listan. 

sertralin och glimePirid
Årets rekommendationslista 
innehåller förstås en del farma-
kologiska nyheter. Citalopram 
har utgått och ersätts av sertralin 
och glibenklamid ersätts av 
glimepirid. Läs mer om övriga 
nyheter i detta nummer. 

fyss och lokala riktlinjer
På hemsidan finns nu hela 
rekommendationslistan med 
samma motiveringstexter till 
rekommendationerna. Här finns 
dessutom nyttiga länkar som 
lokala handläggningsöverens-
kommelser, hanteringsordningar 
och FYSS (Fysisk aktivitet i 
Sjukdomsprevention och Sjuk-
domsbehandling).



Motivering  
Rekommenderade läkemedel 2010

andningsorgan
Vid behandling av luft-

vägssjukdomar är individualise-
ring en viktig ledstjärna. Utöver 
patientens sjukdom och dess 
svårighetsgrad måste läkaren 
utgå från patientens livssitua-
tion och möjlighet att klara av 
ordinerad behandling.

Individualiserad behand-
ling innebär att man i de flesta 
fall bör inleda med separata 
inhalatorer av glukokortikoid 
och långverkande beta-2-
stimulerare. Detta möjliggör 
individualiserad dosering utan 
att behöva låsa patienten i en 
fast doskombination.

Rökavvänjning är en av de 
mest angelägna behandlingsfor-
merna för att förebygga många 
sjukdomstillstånd, inte minst 
obstruktiv lungsjukdom. Indi-
vidualisering, motivation och 
motiverande stöd är viktigast av 
allt för att uppnå lyckat resultat. 
Nikotinersättning utgör för-
stahandsval när farmakologisk 
avvänjning krävs. Det finns en 
uppsjö av nikotinpreparat och 
beredningsformer på mark-
naden. Här behöver patienten 
själv prova ut det lämpligaste 
alternativet. Innan andra rökav-
vänjningsfarmaka övervägs bör 
patienten ha provat ett eller flera 
nikotinersättningsmedel under 
långsam nedtrappning enligt 
FASS-rekommendationen. 
Notera att det i de svårare fallen 
kan behövas en kombination av 
exempelvis plåster och tug-
gummi.

För en mindre andel patienter 
räcker inte nikotinersättnings-
medel som farmakologiskt stöd, 
därför finns rökavvänjnings-
preparatet bupropion på re - 
kommendationslistan. Behand-
lingen ska då alltid åtföljas av 
motiverande stöd för att vara 
kostnadseffektiv. TLV beviljar 
endast läkemedelsförmån när 
åtföljande organiserat rökav-
vänjningsstöd finns med i 
behandlingen. 

Blod och BlodBildande 
organ
Det finns flera väldokumente-
rade lågmolekylära hepariner 
för behandling och profylax 
av tromboembolism. Tinzapa-
rin (Innohep) håller lägst pris 
(december 2009) vid recept-
förskrivning och ger ungefär 
lika stor slutenvårdsrabatt som 
övriga lågmolekylära hepariner. 
Se separat artikel om bytet till 
Innohep i Behandlingsbladet 
nr 1/2008.

diaBetes
Farmakologisk behandling 
av diabetes innebär förutom 
glukoskontrollerande terapi 
naturligtvis även övervägande 
om blodtrycks sänkande, blod-
fettssänkande och eventuell 
trombocytaggregationshäm-
mande behandling.

I årets lista ersätts glibenkla-
mid med glimepirid. Detta 
då studier visat att risken för 
hypoglykemier är lägre med 
glimepirid samt att behand-
lingseffekten är lika god som 
för glibenklamid. Detta är också 
i linje med Socialstyrelsens 
diabetesriktlinjer. Norrbottens 
läkemedelskommitté rekom-
menderar i första hand över-
vägande om insulinbehandling 
när metformin och glimepirid ej 
gett tillräcklig glukoskontroll.

Insuliner används vid alla 
diabetesformer men vid typ 
2-diabetes utgör de tredjehands-
alternativ när peroral behand-
ling inte räcker till. Humaninsu-
linerna har bäst dokumentation 
enligt Socialstyrelsens diabetes-
riktlinjer. Se även läkemedels-
kommitténs Hanteringsordning: 
Långverkande insulinanaloger.

gynekologi
Det behövs av olika skäl flera 
antikonceptionsmedel att välja 
mellan. De orala beredningsfor-
merna utgör förstahandsval, då 
bland annat plåster kan skapa 
nya miljörisker.

säga Detrusitol SR kvarstår vid 
överaktiv blåsa och träng-
ningsbesvär. Samtliga preparat 
inom detta terapiområde har en 
modest effekt med stora indivi-
duella variationer. Strukturerad 
uppföljning av denna behand-
ling är därför av stort värde med 
tanke på den varierande effekten 
samt förekomsten av antikolin-
erga biverkningar. 

När det gäller rikliga men-
struationsrubbningar kvarstår 
rekommendationen tranexamsy-
ra som återfinns under rubriken 
Blod och blodbildande organ. 
Notera att tranexamsyra finns 
att köpa receptfritt samt att det 
är utbytbart på apoteken.

Mensvärk är ett relativt 
vanligt och besvärligt tillstånd. 
Förstahandsval är cox-hämmare 
och vi rekommenderar naproxen 
som dessutom är receptfritt i 
styrkan 250 mg.

hjärta och kretsloPP
Det har i ett flertal studier 
framkommit att vår behandling 
av exempelvis högt blodtryck 
sällan leder till att målblodtryck 
uppnås. Vi har generellt idag en 
mycket bra arsenal av läkeme-
del, som sällan ensamma, men 
väl i kombination borde ge oss 
bra möjligheter att genomföra 
effektiva behandlingar. Med 
dagens kostnadsläge är det säl-
lan de höga läkemedelspriserna, 
utan våra lågt ställda mål som är 
de största hindren att genomföra 
en effektiv behandling av våra 
hjärt-kärlpatienter. Här finns 
möjlighet till förbättring.

Enligt SBU:s rapport ”Mått-
ligt förhöjt blodtryck”(april 
2007) är behandlingseffekten i 
stort sett likvärdig oavsett vil-
ken av de fyra läkemedelsgrup-
perna som används för blod-
tryckssänkning: ACE-hämmare, 
diuretika, kalciumflödeshäm-
mare eller angiotensinreceptor-
blockerare (ARB). 

Enalapril kvarstår som 
förstahandsval vid både högt 

Neovletta är ett kombinerat 
monofasiskt p-piller med en 
gestagen profil, har hög säker-
het, få biverkningar och god 
blödningskontroll. 

Det nya kombinerade 
p-pillret Yasmin har obefogat 
fått en mycket stor spridning 
i länet. Troligtvis används det 
som förstahandsval av många 
förskrivare. Yasmin har samma 
östrogenhalt som Neovletta men 
innehåller en ny gestagen som 
heter drospirenon. Inga evidens 
finns i dagsläget om drospi-
renons fördelar jämfört med 
väl beprövade levonorgestrel 
i rekommenderade Neovletta. 
Läkemedelsverket påpekar 
däremot de ökade riskerna för 
blodpropp vid användning av p-
piller med de nya gestagenerna 
drospirenon och desogestrel 
(Läkemedelsverket pressmed-
delande 091029). Se även 
Behandlingsbladet nr 7/2009: 
Subventionerar vi riskabla 
p-piller?

Aciklovir förordas som för-
stahandsval vid herpes genitalis. 
Läkemedlet ges i 5-dos i akutfa-
sen och i 2-dos som suppressiv 
långtidsbehandling. Patenttiden 
för aciklovir har löpt ut för flera 
år sedan och ett antal generika 
finns idag med substansnamnet 
i varumärket. Detta underlättar 
det generiska bytet för patien-
ten. Valaciklovir ges i 2-dos 
och är fortfarande patenterat 
och håller ett betydligt högre 
dygnspris. Behandlingskostnad 
i akutfasen (5 dygns behand-
ling) är mer än dubbelt så hög 
med valaciklovir jämfört med 
aciklovir. (Per januari 2010).

Vid klimakteriebesvär görs 
inga förändringar i rekommen-
dationerna. I vissa fall kan det 
vara befogat med en perkutan 
applikation men vi väljer av 
miljöskäl att vänta med plåster 
tills evidens om biverkningsför-
delar finns.

Rekommendationen tol-
terodin i depå-form, det vill 
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blodtryck och hjärtsvikt. Den är 
överlägset mest använd, har god 
dokumentation och håller ett 
lågt pris. Amlodipin och Salures 
kvarstår naturligtvis som första-
handsalternativ. 

Det är inte aktuellt att lyfta 
in någon angiotensinreceptor-
blockerare (ARB) på rekom-
mendationslistan eftersom det 
i tillgängliga studier hittills 
ej visats att ARB skulle vara 
effektivare än ACE-hämmare 
för de stora patientgrupperna. 
Se bland annat Comparative 
Effectiveness of Angiotensin-
Converting Enzyme Inhibitors 
and Angiotensin II Receptor 
Blockers for Treating Essential 
Hypertension, Ann Intern Med. 
2007 Nov 5. Eftersom vi ännu 
inte fått någon patentutgång 
på ARB så ligger priserna än 
så länge betydligt högre än för 
ACE-hämmarna, ända upp till 
20 gånger. Använder vi ACE-
hämmare till den stora andelen 
patienter och sparar ARB-
medlen som andrahandsalter-
nativ, när ACE-hämmare och 
övriga förstahandsalternativ är 
olämpliga, kan vi spara ett antal 
miljoner kronor per år utan att 
tumma på patientsäkerheten.

Digoxin minskar inte död-
ligheten men minskar kliniska 
försämringar och frekvensen 
återinläggningar för hjärtsvikt 
enligt Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer 2008. Digoxin 
som frekvensdämpare vid 
förmaksflimmer kan vara 
förstahandsval hos äldre im-
mobiliserade, annars ska det ges 
som tilläggsbehandling till dem 
som inte uppnår tillräckligt bra 
frekvensreglering på enbart be-
tablockad eller som monoterapi 
till hypotona patienter.

hUd
Aknebehandling: Dalacin tas 
bort från rekommendations-
listan på grund av resistens-
problematik. Bensoylperoxid 
tillförs och rekommenderas som 
förstahandsval. Se rekommen-
dationslistan på hemsidan där vi 
länkar till handläggningsöver-
enskommelse (HÖK) avseende 
aknebehandling.

Salicylsyra i Cetylansalva 
har utgått ur sortimentet på 
grund av produktionsproblem 

och kommer inte att extem-
poretillverkas. Ersätts av 
Salicylsyreolja APL kutan 
lösning 5%. Salsyvase finns 
i styrkorna 1% samt 2% 
salicylsyra. Om högre halt 
salicylsyra krävs så är Salicyl-
syrevaselin (APL) på 3%, 5% 
eller 10% alternativ.

infektion
[Ur förordet till dokumentet 
STRAMA Norrbotten - rekom-
menderade läkemedel 2010]:

I arbetet med att uppda-
tera STRAMA:s antibio-
tikarekommendationer till 
2010 har vi tittat mycket på 
möjligheten att optimera 
doseringen av antibiotika. 
Vi vet att det till exempel för 
betalaktamer är viktigt att 
antibiotikakoncentrationerna 
ligger över MIC-nivån så lång 
tid som möjligt över dygnet 
och att det därför är en fördel 
att dosera ofta. 

Då det också kan vara 
fördelaktigt ur compliance-
synpunkt med 4-dos av 
penicillin (tabletterna tas i 
samband med frukost, lunch, 
middag och kvällsmat) så har 
vi, för vissa indikationer, valt 
att rekommendera lägre dos 
men 4-dosering. Ändringarna 
har vi gjort i doseringen för 
vuxna.

För barn har vi valt att 
även fortsatt rekommendera 
3-dos på grund av praktiska 
skäl – svårt att få barnen att 
ta dosen så ofta, krångel med 
dagis och skola etc. Om såda-
na begränsande skäl inte finns 
kan 4-dos användas även för 
barn. Notera också att det i 
dokumentet (se länk på läke-
medelskommitténs hemsida) 
rekommenderas standarddo-
ser. Antibiotikadoser kan 
behöva sänkas exempelvis 
till patienter med nedsatt 
njurfunktion, äldre människor 
etc. men också ibland höjas 
– till exempel till patienter 
som väger mycket eller som 
har stor distributionsvolym 
(exempelvis gravida).

matsmältning
Omeprazol är förstahands-
val vid behov av effektiv 
syrahämning eftersom SBU 

under 2007 fastställt att det 
inte finns några hållpunkter för 
medicinska skillnader mellan 
protonpumpshämmare (PPI) i 
ekvipotenta doser. Omeprazol 
håller ett lågt pris och är konsta-
terat kostnadseffektivt eftersom 
den inte är förmånsbegränsad av 
TLV. Notera dock att omeprazol 
40 mg är dyrare (dec. 2009) än 
två tabletter / kapslar 20 mg. 

Vi har ersatt indikationen 
Tarminflammation med Akut 
proktit. Akut proktit är ett 
relativt vanligt tillstånd som 
handläggs i primärvården och 
Asacol stolpiller utgör första-
handsval. Pred-Clysma är ej 
ett förstahandsmedel vid denna 
indikation och har därför tagits 
bort från listan.

nervsystemet 
Läkemedel mot demens har 
en viss symtommodererande 
effekt, men utvärdering är svår. 
Några viktiga jämförande stu-
dier finns ej. På listan står därför 
Aricept som är en traditionell 
peroral behandling med enkel 
dosering.

Karbamazepin är första-
handsval vid profylax mot 
partiella anfall samt vid genera-
liserade tonisk-kloniska anfall. 
Valproinsyra är förstahandsval 
vid profylax mot primärge-
neraliserade anfall. Risk för 
fosterskador, polycystiska ova-
rier och infertilitet gör dock att 
valproinsyra är ett olämpligt val 
till fertila kvinnor. Lamotrigin 
utgör här ett andrahandsalterna-
tiv då goda resultat är visade vid 
partiell epilepsi. 

Vid migrän är sumatriptan 
det mest kostnadseffektiva 
triptan-alternativet efter acetyl-
salicylsyra / koffein och diklofe-
nak. (BMJ Clinical evidence; 
Migraine headache in adults 
2003). 

Tramadol utgör tilläggs-
behandling till paracetamol 
vid måttlig smärta. Försiktig 
upptrappning av dosen reduce-
rar illamående och yrsel som 
annars är vanligt förekommande 
vid behandlingens inledning. 
CNS-påverkan hos äldre och 
missbruksproblematik finns 
rapporterat. Notera att patienter 
med epilepsi / krampbenägenhet 
bör undvika tramadol. 

Morfin är förstahandsval 
när stark opioid behövs för 
svårare smärta. Notera att alla 
starka opioider är ungefär 
lika enkla att monitorera. De 
orsakar förstoppning i ungefär 
samma omfattning och måste 
alla dosjusteras och monitoreras 
vid njurinsufficiens. Morfin är 
ungefär 2-3 gånger billigare än 
de övriga starka opioiderna. Det 
finns alltså ingen anledning att i 
första hand överväga något an-
nat alternativ än morfin (Morfin 
och Dolcontin) vid behov av 
stark opioid. 

Länkar till läkemedelskom-
mitténs hanteringsordning för 
Oxycontin och Norspan finns 
inlagt på rekommendationslis-
tan på hemsidan.

Gabapentin och amitriptylin 
är båda förstahandsval vid olika 
perifera neuropatiska smärttill-
stånd enligt Läkemedelsverkets 
workshop från april 2007. Vid 
behandlingssvikt byts om möj-
ligt till det andra alternativet. 

Notera att Neurontin är 
väsentligt dyrare än gabapentin-
generika. Apoteken får här inte 
göra generiskt utbyte eftersom 
det vid epilepsi-indikationen 
skulle kunna orsaka epilepsi-
anfall vid avvikande plasma-
koncentration av gabapentin. 
Läkare med smärtpatient måste 
alltså själv ändra till gabapentin 
när läkemedlet ska ordineras. 

Pregabalin har marknadsförts 
intensivt de senaste åren på 
indikation neuropatisk smärta. 
Vid postherpetisk neuralgi och 
diabetesneuropati har läke-
medlet jämförbar effekt med 
gabapentin. Pregabalin är dock 
väsentligt dyrare än gabapen-
tin. Enligt Läkemedelsverkets 
workshop Neuropatisk smärta 
(2007) finns inte belägg för 
att pregabalin skulle hjälpa på 
de patienter som ej svarat på 
gabapentin.

Länk till läkemedelskom-
mitténs hanteringsordning för 
Lyrica finns inlagt på rekom-
mendationslistan på hemsidan.

 
ParasitsjUkdomar
Läkemedelsverket har i många 
år rekommenderat Prioderm 
kutan lösning som förstahands-
val vid huvudlöss. Från bland 
annat Danmark finns rapporter 



som antyder att det förekommer 
resistens mot de etablerade löss-
läkemedlen.

Smittskyddsinstitutet har 
nu publicerat resultat från en 
undersökning som visar att det 
finns resistens mot malation 
hos löss funna i Sverige. Det 
har ännu inte gått att beräkna 
andelen löss som är resistenta 
men enligt Smittskyddsinstitutet 
gäller det inte majoriteten av 
löss. Det bristande kunskaps-
underlaget gör att Läkemedels-
verket ännu inte kan ta ställning 
till om Prioderm också fortsätt-
ningsvis ska vara förstahandsval 
bland läkemedel mot huvudlöss. 
För läkemedlet Nix har man 
sett stark resistensutveckling i 
många länder och det rekom-
menderas därför endast till vissa 
patientgrupper, till exempel 
spädbarn. Om behandlingen 
med Prioderm inte fungerar re-
kommenderas i stället läkemed-
let Tenutex. 

På senare år har nya så kal-
lade medicintekniska produkter 
för behandling av huvudlöss 
kommit på marknaden och 
säljs såväl på apotek, i hälso-
fackhandeln som på Internet. 
Läkemedelsverket har inte tagit 
ställning till effekten av dessa 
lusmedel. De medicintekniska 
produkterna innehåller växtolja 
och dimetikon - beståndsdelar 
som enligt tillverkarna har en 
kvävande effekt på lössen.

Vissa av växtoljorna är 
eteriska oljor som är potenta 
substanser som kan ge biverk-
ningar. 

Andra är vegetabiliska oljor 
som inte ger toxiska effekter. 
Risken för resistensutveck-
ling mot växtoljor bedöms 
vara mycket liten eftersom de 
innehåller många olika kompo-
nenter.

Dimetikonprodukterna har 
studerats både i laboratorieför-
sök och kliniskt på personer 
med huvudlöss. Det har fram-
kommit varierande resultat vad 
gäller den avdödande effekten 
av dimetikon på ägg. Även för 
dessa produkter bedöms risken 
för resistensutveckling vara 
osannolik.

Det är av största vikt oavsett 
vilken behandling som väljs 
att följa anvisningarna för hur 

behandlingen ska utföras. Miss-
tanke på resistens mot lusmedel 
ska meddelas till Läkemedels-
verket. 

Psykiatri
depression
Vid genomgångar av dels den 
svenska myndigheten TLV i 
en metaanalys av 85 studier 
om remission från depression 
av antidepressiva, publicerad 
i december 2008, och dels i 
en metaanalys av 117 studier 
av Cipriani et al om respons 
av antidepressiva vid depres-
sionsbehandling, publicerad i 
januari 2009, visade sig bland 
annat escitalopram, sertralin 
och mirtazapin ha något bättre 
effekt och, vid den förra genom-
gången, bättre kostnadseffek-
tivitet än övriga. Sertralin och 
escitalopram tillhörde antide-
pressiva med bättre tolerabilitet 
än övriga i båda genomgångar-
na. Sertralin och mirtazapin har 
betydligt lägre pris än escitalo-
pram per DDD.

långvarig psykos 
Med ”långvarig psykos” avses 
tillstånd med framträdande och 
långvariga psykotiska symptom. 
I gängse psykiatriska diagnos-
manualer, DSM-IV och avsnitt 
V i ICD-10, är dessa tillstånd 
i regel liktydigt med antingen 
”schizofreni”, ”schizoaffektivt 
syndrom” eller ”bipolärt typ I 
syndrom”. 

Initiering eller ändring 
av behandling av ”långvarig 
psykos” ska i regel alltid ske vid 
psykiatrisk klinik.

I en fortfarande aktuell 
Cochrane-översikt, av da Silva 
Freire Coutinho et al ursprungli-
gen publicerad 1999, jämfördes 
i en metaanalys olika så kallade 
klassiska antipsykotika i depot-
form för intramuskulär admini-
strering med varandra. Härvid 
tycktes zuklopentixol dekanoat 
ha aningen bättre effekt och 
något färre extrapyramidala 
biverkningar än övriga. 

I en mycket stor meta-analys 
av antipsykotika vid peroral 
behandling av schizofreni i 
korttidsstudier, av Leucht et 
al publicerad december 2008 
i The Lancet, var bland annat 
klozapin (Leponex), olanzapin 

och risperidon, så kallade andra 
generationens antipsykotika, 
effektmässigt bättre än äldre 
så kallade klassiska lågdos-
antipsykotika av typ halope-
ridol. Som grupp ger andra 
generationens antipsykotika 
biverkan i form av extrapyra-
midala symptom i betydligt 
lägre utsträckning än klassiska 
lågdos-antipsykotika men, med 
få undantag, mer viktökning. I 
klinisk praxis har också medlen 
olanzapin och risperidon 
senaste tio åren kommit att bli 
förstahandsmedel i Sverige.

I en finsk, upp till elva år 
lång observationsstudie, av 
Tiihonen et al publicerad juli 
2009 i The Lancet, var dödlig-
heten vid långtidsbehandling 
lägre bland klozapin- respektive 
bland olanzapin-behandlade 
än bland alla andra behandlade 
med antingen något annat andra 
generationens antipsykotikum, 
med det klassiska lågdos-anti-
psykotikumet perfenazin eller 
bland patienter med schizofreni 
som ej alls antipsykotika-be-
handlades. Generellt var dödlig-
heten betydligt lägre bland de 
som långtidsbehandlades med 
perfenazin eller med något an-
nat antipsykotikum än bland de 
som ej antipsykotika-behandla-
des. Klozapin-behandling kom-
pliceras av kontinuerligt behov 
av blodstatuskontroll på grund 
av risken för agranulocytos.

akut mani, akut, svårt 
depressivt blandtillstånd eller 
andra akuta psykoser 
Det som tidigare benämndes 
”akut psykos” är oftast likty-
digt med akut mani eller akut 
affektivt blandtillstånd med 

psykotiska symptom, det vill 
säga med vanföreställningar 
och/eller hallucinationer. Med 
affektivt blandtillstånd avses 
tillstånd med affektiva symptom 
där samtidigt både för mani och 
för depression typiska symptom 
föreligger. Affektiva symptom 
kan delas upp i minst fyra olika 
kategorier, nämligen symp-
tom som kan beskrivas utifrån 
patien tens stämningsläge, 
utifrån tänkandets form och 
innehåll, utifrån motoriken och 
utifrån hypothalamisk funktion 
(aptit, dygnsvariation, sexuell 
drift, m.m.). 

Generellt är patientens 
medverkan vid all behandling, 
även vid behandling av akuta 
psykiatriska tillstånd, att föredra 
ur en rad olika aspekter. Så är 
behandlingseffekten långsiktigt 
bättre när patienten medverkar 
än när han eller hon ej medver-
kar i den psykiatriska akutbe-
handlingen. Peroral behandling, 
i form av till exempel Zyprexa 
Velotab, förutsätter i regel 
större mått av medverkan och 
är därför att föredra framför 
sådan i injektionsform, som till 
exempel Haldol.

Tillgänglig evidens (Cochra-
ne-översikter etc.) och klinisk 
erfarenhet talar för att peroral 
och parenteral behandling med 
antipsykotika av akuta tillstånd 
under denna rubrik effektmäs-
sigt är likvärdiga.

Vid akutbehandling med 
klassiska lågdos-antipsykotika 
av typ haloperidol i injek-
tionsform minskar risken för 
extrapyramidala biverkningar 
om samtidigt bensodiazepin 
injiceras.
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Norrbottens läns landsting har subventioner för vissa läkemedel 
och närliggande produkter som ett komplement till de lagstadgade 
läkemedelsförmånerna. På läkemedelskommitténs hemsida, längst ned 
i vänsterspalten, finns alla uppgifter om dessa subventioner och hur 
apoteken ska gå till väga för att fakturera subventionerna på lämpligt 
sätt. Subventionerna gäller för patienter som är folkbokförda i Norrbotten. 
Subventionerna är fem till antalet och utgörs av: kostnadsfrihet för 
patienter vid behandling av allmänfarlig sjukdom, preventivmedel,  
fria läkemedel till patient med allvarlig psykisk sjuk dom, livsmedel till 
personer fyllda 16 år, landstingsbidrag för vissa apoteksprodukter som 
används i samband med operation eller andra ingrepp.

landstingssUBventioner
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sömnstörning
Den vanligaste orsaken till 
sömnbesvär är episod av affek-
tiv sjukdom, särskilt pågående 
depression. Dock är sömnbesvä-
ren ofta bara tillfälliga och kort-
variga eftersom episoden av af-
fektiv sjukdom ibland är ej fullt 
utvecklad och bara tillfällig. En 
icke ovanlig orsak till sömn-
besvären kan vara biverkan av 
vissa läkemedel. Många andra 
orsaker kan givetvis finnas. I 
första hand behöver sömnbe-
svären kartläggas (till exempel 
insomningsinsomni, frekventa 
uppvaknanden, ökad sömntid, 
”omvänd dygnsrytm” med sömn 
på dagtid etc.), orsaker bedö-
mas och vidare behandlas med 
i första hand sömnhygieniska 
åtgärder.

Om sömnmedel visar sig 
nödvändigt efter ovanstående 
ges vid behov i första hand 
under kortare tid, kontinuerligt 
ej längre än tre till fyra veckor, 
något av medlen zolpidem 
eller zopiklon som sömnmedi-
cin, cirka en halvtimme innan 
sänggåendet. Zolpidem har 
något kortare halveringstid (2,2 
h) än zopiklon (3,4 h), båda 
är i randomiserade dubbel-
blindstudier likvärdiga med 
hypnotika av bensodiazepintyp 
och båda kan visserligen ge 
upphov till tolerans, beroende 
och missbruk men troligen 
ej i samma utsträckning som 
bensodiazepiner. Hos äldre före-
ligger ökad risk för höftfraktur 
vid behandling med zolpidem, 
liksom vid behandling med 
bensodiazepiner.

Propiomazin har också do-
kumenterad effekt vid insomni 
i form av färre uppvaknanden, 
längre sömntid och förbättrad 
subjektiv sömnkvalitet. Medlet 
ger ej andningsdepression och 
god effekt har visats bland annat 
hos patienter med uttalad KOL. 
Det intas cirka en timme före 
sänggående. Propiomazin är ett 
fentiazinderivat och i likhet med 
andra läkemedel ur denna grupp 
saknas helt risk för toleransut-
veckling eller missbruk. Tämli-
gen vanliga biverkningar är viss 
dåsighet dagen därpå och akatisi 
(myrkryp). Ökad känslighet 
och långsammare elimination 
är regel hos äldre, vilket gör 

att Socialstyrelsen varnar för 
dessa biverkningar hos äldre. 
Viss klinisk erfarenhet stödjer 
god effekt av intag av mättande 
kaloririk dryck (till exempel 
”Säröbomber”) före sänggång 
vid insomni hos äldre dementa. 

Alimemazin är liksom pro-
piomazin ett fentiazinderivat. 
Dess avsaknad av missbrukrisk 
gör medlet lämpat vid insomni 
och samtidigt missbruk. Alime-
mazin i flytande form (droppar) 
har gott stöd i klinisk erfarenhet 
som sömnmedicin.

Om sömnbesvären visar 
sig långdragna och längre tids 
sömnmedicinering nödvändig, 
längre tid än cirka fyra veckor, 
behövs förnyad bedömning om 
insomnins etiologi. Vid adekvat 
behandling av episod av affektiv 
sjukdom, den vanligaste orsaken 
till sömnbesvär, brukar besvären 
gå över inom en månad.

ångest vid drogmissbruk
Hydroxizin är ett piperazin-
derivat och prometazin ett 
fentiazinderivat och de saknar 
helt missbruksrisk. Båda dessa 
medel har uttalat sederande och 
antihistaminerg effekt. Den an-
tianxiösa effekten av hydroxizin 
har både evidensbaserat stöd 
och stöd i klinisk erfarenhet.

ångest, paniksyndrom
Sertralin har, i likhet med 
paroxetin, väldokumenterad god 
effekt vid både paniksyndrom, 
generaliserat ångestsyndrom, 
social fobi, tvångssyndrom och 
vid PTSD, det vill säga, vid 
samtliga ångestsyndrom där 
psykofarmakologisk behandling 
kan vara aktuell. Dock skiljer 
sig biverkningsprofilerna något. 
Paroxetin kan ge upphov till 
viktuppgång i högre utsträck-
ning samtidigt som det ger färre 
gastrointestinala biverkningar 
och ger, i motsats till sertralin, 
sällan initial ångestförstärkning. 
På grund av risk för hjärtmiss-
bildning hos foster avråds från 
behandling med paroxetin under 
graviditet.

Klomipramin har också täm-
ligen stark antipanik-effekt och 
denna effekt var i en studie till 
och med större än för jämförel-
sesubstansen imipramin (med 
dokumenterad anti-panikeffekt). 

Klomipramin uppvisar på grund 
av biverkningar (till exempel 
hjärtklappning, muntorrhet 
och svettningar), liksom andra 
tricykliska antidepressiva, dock 
sämre tolerabilitet än SSRI-
medel.

Ibland är ångest uttryck för 
bipolär sjukdom, varvid remit-
tering till psykiater blir aktuell.

rörelseorgan - osteoPoros
Alendronat veckotablett kvar-
står som förstahandsval när det 
är indicerat med skelettspecifik 
behandling mot osteoporos. 
Substansen håller lägst pris av 
bisfosfonaterna och har bra evi-
dens för reduktion av kotkom-
pression vid postmenopausal 
osteoporos samt för reduktion 
av risk för höftfraktur. 

I Läkemedelsverkets behand-
lingsrekommendation vid osteo-
poros 2007 framgår följande:

”På grund av den långa 
retentionstiden av bisfosfonater 
i ryggen bör man överväga att 
utsätta behandlingen tillfälligt 
eller permanent efter tre till fem 
år. Detta beslut bör grundas på 
patientens frakturrisk och ålder 
(Rekommendationsgrad D).”

Kalk och D-vitamin ges alltid 
till patienter med skelettspecifik 
behandling men rekommen-
deras även som profylax till 
multisjuka äldre, i synnerhet 
institutionsboende, som sällan 
får komma ut och dessutom ofta 
äter D-vitaminfattig kost. 

ögon
Vid allergisk konjunktivit re - 
kom menderas cetirizin tablett 
och kromoglikat alternativt 
levokabastin ögondroppar. 

Många infektiösa konjunk-
tiviter läker ofta spontant och 
behöver ingen behandling. 
Det räcker ofta med att ren-
göra ögonlockskanterna med 
vanligt vatten. Vid bakteriell 
konjunktivit rekommenderas 
som tidigare ögonsalvor med 
kloramfenikol (Chloromycetin) 
eller fusidinsyra (Fucithalmic). 
Fucithalmic har en fördelaktig 
salvbas och god effekt mot 
stafylokocker. Chloromycetin 
har ett bredare antibakteriellt 
spektrum. Vid torra ögon se 
länk till Ögonsjukvården NLL:s 
rutindokument samt patientan-

visning på läkemedelskommit-
téns hemsida.

öron, näsa
Mekanisk rengöring är första 
steget i behandlingen av hörsel-
gångseksem eller extern otit.

När det blir aktuellt med 
farmakologisk behandling finns 
de väl utprovade örondropparna 
Terracortril med Polymyxin B.

Nytt på listan är Locacorten-
Vioform som ersätter Dipro-
derm. Diproderm har icke 
obetydliga risker, dels risk för 
hudatrofi vid slentrianmässig 
användning och dels innerörska-
da vid trumhinneperforationer. 
Locacorten-Vioform är inte lika 
potent, men å andra sidan inte 
heller lika farlig om man råkat 
missa en trumhinneperforation. 
Locacorten-Vioform är också 
de enda örondropparna som är 
verksamma mot svampinfektion 
och det är inte helt ovanligt med 
svamporsakade externa otiter 
(”swimmers ear”). 

Mildare varianter av rinit 
kan ofta behandlas med enbart 
antihistamin. Cetirizin tablett 
kvarstår av detta skäl på rekom-
mendationslistan. Besvär med 
svullen nässlemhinna och rinit 
är ett vanligt problem och kan 
ha många orsaker. Om anti-
inflammatorika är indicerat 
finns det många sorters nasala 
glukokortikoider att välja mel-
lan. Rhinocort Aqua är rekom-
menderat val. 

När det handlar om svårare 
fall av rinit eller polypos kan 
någon av de andra glukokorti-
koid-sprayerna övervägas.



Läkemedel är vanligt i 
sjukvården och med läkeme-
delshantering avses ordination, 
iordningställande, administrer-
ing, rekvisition och förvaring av 
läkemedel. 

Läkemedelshantering utgör 
samtidigt ett av våra allra största 
riskområden och noggrannhet 
måste därför iakttas i alla delar 
för att upprätthålla patientsä-
kerheten. Men det räcker inte 
att vara noggrann – det måste 
också finnas ett system med 
instruktioner och riktlinjer och 
inte minst verktyg som ska 
underlätta för oss att göra rätt 
och samtidigt göra det svårare 
att begå misstag.

stöd för lokal instrUktion
Ett sådant verktyg är en förank-
rad och aktuell lokal instruktion 
för vårdenhetens läkemedels-
hantering. Det är verksamhets-
chefens uppgift att se till att en 
sådan instruktion finns och att 
den är godkänd och fastställd. 
Kvalitetshandboken för läke-

Kvalitetshandbok för
läkemedelshantering – behövs den?
Det är många frågor som kan dyka upp när man arbetar med läkemedel 
i sjukvården. Svaren kan variera och det kan ibland finnas flera svar som 
är rätt. Kvalitetshandboken för läkemedelshantering ska vara en hjälp 
för dig. Här finns riktlinjer och rutinförslag för en effektivare och säkrare 
läkemedelshantering.

medelshantering samlar på ett 
enda ställe lagar och föreskrifter 
samt de landstingsövergripande 
riktlinjer som gäller för sjukvår-
den. Handboken ska ses som ett 
stöd för det lokala arbetet med 
utformning och revidering av 
verksamheternas lokala instruk-
tioner för läkemedelshantering-
en. Ett konkret exempel på detta 
är den mall för utarbetandet av 
den lokala instruktionen som 
återfinns som bilaga 1.  

många nyheter
Kvalitetshandboken är upprät-
tad och reviderad på uppdrag 
av Norrbottens läkemedelskom-
mitté och ersätter dokumentet 
”Läkemedelshantering inom 
Landsting och kommunal hälso- 
och sjukvård i Norrbottens län” 
som senast reviderades 2005. 
Kvalitetshandboken går i mångt 
och mycket ett steg längre än 
den gamla rutinen bland annat 
med utökade avsnitt om ordi-
nation - riktlinjer om läkarens 
ansvar i läkemedelshanteringen. 

Arbetsgruppen som upprättat 
och reviderat kvalitetshandbo-
ken består av sjuksköterskor 
från olika verksamheter inom 
NLL, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska inom kommu-
nal hälso- och sjukvård samt 
farmacevter från sjukhusapo-
teken. Tack för ett mycket väl 
genomfört arbete!

Läkemedelskommitténs 
ledamöter, länschefer, läkare i 
divisionernas läkemedelsgrup-
per, institutionen för hälsove-
tenskap Luleå universitet samt 
samtliga kommuners medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor har 
via en remissomgång ytterligare 
vässat kvalitetshandboken till 
det utmärkta arbetsverktyg den 
är för att uppnå en säker och ef-
fektiv läkemedelshantering.

Du hittar Kvalitetshandboken 
via blå listen på insidan under 
”Handböcker”.

Anders Bergström
Läkemedelsstrateg
Ordförande läkemedelskommittén

fråga om läkemedelslistor

Var gäller egentligen juridiskt angående läkemedelslistor? En gällande 
ordinationslista har varit vägledande för att undvika missförstånd och 
patientsäkerhetsrisker. Jag har uppfattat detta som att ordinationslistan 
i VAS (”LM”) är den som gäller eftersom det är en patientjournalhandling. 

Apodos, E-dos och andra listor (många patienter kommer med 
apotekets lista som de får när de hämtar ut recept men den anger ju bara 
vad apoteket har registrerat) är att uppfatta som distributionslistor  
(bland annat ryms inte där eventuella injektioner, infusioner etc.). 
Problemet är att en del uppfattar E-dosen som läkemedelslista medan 
andra inte gör det. Förvirringen illustreras tydligt i Behandlingsbladet  
nr. 7 2009, där apoteket anger att man kan ”välja” lista. Således vilka 
regler gäller för detta inom NLL?

Bo Ingman, överläkare internmedicin
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SvAr: Ja, det är lite förvirrat med E-dos som tidigare legat helt 
avskilt från VAS. Det har inneburit att många använt E-dos som 
läkemedelsjournal vilket som du påpekar är felaktigt. LM utgör 
läkemedelsjournal i VAS och det ställe där alla läkemedelsordinationer 
med tillgänglig historik m.m. ska finnas och utgå ifrån. 

Nu när E-dos delintegrerats i VAS/LM kommer samtliga förskriv-
ningar som görs i E-dos att läggas in i LM med automatik och det 
innebär att LM och E-dos kommer att överensstämma framöver. 
Skillnaden dem emellan är att LM har läkemedelshistorik och möjlighet 
till koppling till sökord i VAS medan E-dos saknar detta.

Vad som gäller inom landstinget framgår av den nya kvalitets-
handboken för läkemedelshantering som finns under ”Handböcker” 
i den blå listen på insidan. Där framgår att ”Läkemedelslistan (LM/
LMB) i det datoriserade journalsystemet VAS utgör patientens 
läkemedelsjournal.”

Vanliga frågor som kan 
uppstå i samband med att 
man arbetar med läkemedel 
inom vården:

• Är det LM som ska vara 
läkemedelsjournal eller kan  
man skriva in aktuell 
medicinlista i epikrisen? 

• Hur gör jag om jag upptäcker 
att det saknas morfintabletter i 
narkotikaskåpet?

• Hur gör jag om den vika
rierande avdelningsläkaren vill 
beställa hem fyra nya läkemedel 
till avdelningens bassortiment?

• Vilka regler gäller för sjuk  
sköterska att byta ut ordine-
rade läkemedel på en vård-
avdelning?

• Får jag iordningställa ett 
läkemedel till en patient och 
sedan låta någon annan admi-
nistrera det om jag märker upp 
doserna noggrant?

• Kan jag rekommendera en 
patient att använda valeriana?



Det handlar om artrosko-
pi mot lindrigare artros företrä-
desvis hos patienter över 40 års 
ålder. Att effekten är blygsam är 
känt sedan början av 2000-talet, 
men ändå har antalet ingrepp 
ökat med 50%. Hur siffrorna ser 
ut i Norrbotten är inte känt, men 
troligen är det inte lika ”illa”. 
Undersökningen är utförd på 
uppdrag av SKL på nationell 
basis, och vår vårdsituation 
avviker mycket från situationen 
”söderut”. Överläkare Göran 
Garelick på Sahlgrenska ser ett 
samband med vårdgarantin och 
vårdvalet: ”Målet blir att snabbt 
tillmötesgå patienternas önske-
mål”, och han får instämmande 
från professor Leif Dahlberg 
från Lund, som också tillägger: 
”Det går att tjäna pengar på ar-
troskopi och det finns praktiker 
som skor sig på detta.”

Ett alternativt sätt att be-
handla lindrigare artros är injek-
tioner med hyaluronsyra i leden. 
Enligt anvisningen ska det ske 
med tre injektioner i följd. Han-

www.nll.se

”10 000 onödiga knäoperationer 
för 130 miljoner” 

Rubriken är tagen ur riksmedia i slutet av november. Att utvärdering är 
svårt uttrycktes nyligen av en patient som var jättenöjd med ingreppet och 
ortopeden, ”det gick så bra”, men nu sökte med oförändrade besvär.

teringskostnaderna blir därför 
avsevärda, med upprepade be-
sök m. m. Bara läkemedelskost-
naden för detta är i Norrbotten 
över 500 000 kronor per år. Det 
handlar om mer än 6 000 injek-
tioner (2 000 patienter) och 65% 
sker i primärvården och 30% 
i den privata sektorn. Effekten 
av behandlingen är omtvistad, 
och erfarenheterna skiftande, 
varför det är stor spridning i 
praxis mellan olika enheter (se 
figur). Om hyaluronsyra över 
huvudtaget ska användas, så 
bör det ske i tät samverkan med 
sjukgymnast.

Om artrosen är förknippad 
med inflammation (värk, svull-
nad, värme), så är kortisoninjek-
tioner en etablerad behandling. 
I samband med injektion bör 
ledvätskan tappas, men an-
nars är ledtappning av mycket 
begränsad effekt. Självklart kan 
detta behövas av diagnostiska 
skäl emellanåt. 

NSAID-preparat har ett  
berättigande, även om parace-

tamol ska vara grundbehand-
ling.

Sjukgymnastisk behandling 
är framgångsrik mot knäartros. 
Inaktivitet med reflexiv muske-
latrofi som svar på smärtorna 
är vanligt. Quadricepsträning 
är enkel att utföra och går att 
utvärdera.

Mät lårets omfång 15 cm 
ovan patella med sidojämförel-
se. Ofta krävs mer omfattande 
fysioterapi eftersom det kan 
vara svårt att motivera patienten 
att använda knäet när det gör 
ont. Här kan en erfaren sjuk-
gymnast göra stor nytta med 
ett individuellt program, gärna 
i samverkan med en läkare för 
samtidig farmakologisk smärt-
lindring. Läkaren kan drastiskt 
försämra prognosen, genom att 
benämna artrosknäet som ”utsli-
tet”. Bilden blir förstås fel – en 
utsliten led ska man vila och 
byta – inte anstränga och träna, 
och i detta fall är det ju tvärt 
om! Träning bygger muskler 
(fungerar upp i 80-årsåldern) 

och förbättrar cirkulation och 
funktion i leden.

Sannolikt görs få ”onödiga 
ingrepp” i Norrbotten, men den 
omtvistade behandlingen med 
hyaluronsyra omsätter mer än 
500 000 kronor årligen. Social-
styrelsen håller på att presen-
tera en kunskapsöversikt med 
nationella riktlinjer för artros 
och ledvärk, och i avvaktan på 
denna rekommenderar vi åter-
hållsamhet med hyaluronsyra, 
och aldrig utan samverkan med 
sjukgymnast. Kortisoninjektio-
ner kan användas om peroral 
behandling inte är tillfyllest, 
men fysioterapi är grundbe-
handlingen.

robert Svartholm
Informationsläkare

Jan Sundberg
Sjukgymnast

Mats Angerud
Biträdande överläkare ortopedi
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Förskrivning av hyaluronsyrapreparat (ATC-kod M09AX01) från vårdcentraler i Norrbotten till norrbottningar 
 samt uthämtat på apotek. 

Mått: Kronor AUP exkl moms (Apotekens utförsäljningspris) 
Period: Oktober 2008 t.o.m sept 2009 



Antalet läkemedel har 
ökat dramatiskt de senaste 
decennierna. Detta är bra då 
läkemedel är effektiv sjukvård. 
Samtidigt finns det alldeles för 
många förpackningar och läke-
medelssorter i förråden. Detta 
visar inte minst studierna på lä-
kemedelskassation där vi ser att 
många läkemedel inte kommer 
till användning. Under 2008 
formulerade därför Styrgrupp 
läkemedel en vision om en mer 
medveten läkemedelsförsörj-
ning med satsning på smartare 
förrådssortering och ett styrande 
landstingsöverbryggande bas-
sortiment samt effektivare logis-
tik och distribution. Medveten 
läkemedelsförsörjning ska leda 
till att våra vårdenheter, i större 
utsträckning, ska lagerhålla 
endast de läkemedel som verkli-
gen kommer till användning. 

landstingsgemensamt 
och verksamhetssPecifikt 
Bassortiment
Hur åstadkommer vi ett opti-
malt läkemedelsförråd? Att sor-
tera läkemedlen i ATC-ordning 
och att ha klara lokala riktlinjer 
för vad och hur mycket som ska 

www.nll.se

Bassortimentet = Landstingets  
+ verksamhetens basläkemedel

beställas är viktigt och har visat 
sig ge bättre förutsättningar för 
både patientsäkerhet och kost-
nadseffektivitet. Detta räcker 
långt men inte ända fram. Grun-
den för en sund lagerekonomi är 
att vi har en överenskommelse 
om vilka läkemedel vi ska an-
vända i sjukvården. Ett bassor-
timent bestående av landstings-
gemensamma och verksamhets-
specifika basläkemedel behövs 
på varje vårdenhet. Landstingets 
basläkemedel är de läkemedel 
som är vanligast förekommande 
på de flesta vårdenheter. En 
enhet som behöver ett läkeme-
del inom de ATC-områden som 
finns upptaget på landstingets 
bassortiment ska i första hand 
välja landstingets basläkemedel. 

De flesta enheter behöver 
utöka landstingets bassortiment 
med verksamhetsspecifika 
basläkemedel. Dessa läkemedel 
ingår också i enhetens bas-
sortiment utifrån beslut i varje 
verksamhetsområde.

riktlinjer Behövs
Det måste också finnas instruk-
tioner att bassortimentet ska 
följas. Annars kan det gå som 

på en medicinavdelning på ett 
av våra sjukhus: när revide-
ringen av bassortimentet var 
klar så gick det en månad så var 
bassortimentet utökat med tret-
tio nya preparat! 

Nu är vi på gång med ett 
landstingsövergripande bassorti-
ment. Sortimentet har utformats 
av läkemedelsgruppen inom 
division medicin i samråd med 
läkemedelsansvariga läkare i 
primärvården, division opere-
rande och vuxenpsykiatrin. Bas-
sortimentet fastställs i dagarna 
och kommer att presenteras i 
divisionerna samt på läkeme-
delskommitténs hemsida. Till 
landstingets basläkemedel måste 
naturligtvis verksamheterna 
lägga till sina egna verksam-
hetsspecifika basläkemedel. De 
läkemedel som blir över arbetar 
vi nu med att hitta system för 
sjukhusgemensam lagring i så 
kallade sällanläkemedelsförråd.  
Ett system för detta finns redan 
på Piteå sjukhus och kommer  
snart även att upprättas på sjuk-
husen i Gällivare och Sunderbyn.

Anders Bergström
Läkemedelsstrateg
Ordförande Läkemedelskommittén

Läkemedlen indelas i två kategorier

Sällanläkemedel

Bassortiment på vårdavdelning

Verksamhetsspeci�kt
basläkemedel

Basläkemedel på
Landstingsnivå

Basläkemedel och Sällanläkemedel

En vårdenhets bassortiment består av läkemedel som 
används ofta på vårdenheten. Urvalet sker utifrån 
kliniska behov, listan över upphandlade läkemedel samt 
läkemedels kommitténs lista över rekommenderade 
läkemedel. Bassortimentet består av basläkemedel  
på landstingsnivå samt verksamhetsspecifika basläke
medel. Sällanläkemedel ska hela sjukhuset kunna dela på. 

kom ihåg att söka 
UtBildningsPengar

Landstinget har även i år öron märkt 
500 000 kronor för producent - 
obunden terapi inriktad utbildning. 
Två exempel på sådana utbild-
ningar som finansieras av utbild-
nings pengarna är dels de årliga 
Norrländska Läke medels dagarna 
i januari samt den nationella 
utbildningen för barnsjuksköterskor 
i november 2009.

Pengarna finns hos Norrbottens 
läkemedels kommitté som ansvarar 
för att fördela dem till lokala och 
regionala utbildningsinitiativ i 
Norrbottens läns landsting. Ansökan 
om medel kan ske fyra gånger per 
år och ska göras av medicinskt 
ledningsansvarig. De fyra ansök-
nings  perioderna avslutas med 
följande datum 29 januari, 23 april, 
3 september och 3 november. 

En ansökan kan kvalificera till bidrag 
om utbildningen:

• har läkemedelsperspektivet som 
tyngdpunkt men kan även ha en 
bredare terapeutiskt inriktning.

• har ett terapiinriktat fokus med  
anslutning till principerna i Norr-
bottens läns landstings anvisningar 
för läkemedelsinformation och 
utbildning.

• styrs av lokala eller regionala 
verksamheters efterfrågan. 

• arrangeras fristående från läke
medelsindustrin och medicinteknisk 
industri. 

• riktar sig till medarbetare som för
skriver eller på annat sätt hanterar 
läkemedel. 

För mer information se 
läkemedelskommitténs hemsida 
under ”Utbildning”  
i vänster spalt.

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

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.


