
Nytt från Norrbottens läkemedelskommitté – NLK
NR 5, OKTOBER 2011, ÅRGÅNG 14

www.nll.se

NatioNella slutsatser om dabigatraN
SBU: En samlad bedömning av medicinsk nytta och risker för 
patientgruppen som helhet i Sverige visar inte att dabigatranbehandling är 
bättre än warfarinbehandling vid förmaksflimmer och ökad risk för stroke.
Läkemedelsverket: För patienter med välfungerande AVK-behandling 
förefaller inte Pradaxa erbjuda några tydliga fördelar.
Socialstyrelsen: Dabigatran får en hög till medelhög prioritet i 
Socialstyrelsens förslag till reviderade riktlinjer för hjärt-/strokesjukvård. 
Warfarin lyfts fram som förstahandsmedel men dabigatran kan i vissa 
fall utgöra ett alternativ. Framför allt till patienter med förmaksflimmer 
utan annan riskfaktor och som ska genomgå planerad elkonvertering. 
Socialstyrelsen kommer under hösten att fastställa riktlinjerna som kan 
komma att ändras fram till dess.
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV): Pradaxa har tidigare 
ingått i högkostnadsskyddet utan begränsning enligt tidigare TLV-beslut. 
Tillverkaren ansökte därefter till den europeiska godkännandemyndigheten 
om att läkemedlet även skulle få användas för förmaksflimmer. TLV 
ansåg det dock högst osäkert att det var kostnadseffektivt att behandla 
förmaksflimmer med dabigatran. Mot denna bakgrund beslutade TLV, i 
december 2010, att Pradaxa endast skulle ingå i högkostnadsskyddet 
med begränsning och användning enbart till patienter som genomgått 
en protesoperation i knä- eller höftled - för att förhindra blodpropp. Ett 
TLV-beslut om läkemedelsförmån för den nya tabletten Pradaxa 150 mg 
väntas inom de närmaste dagarna/veckorna. 
NLT-gruppen / SKL: Gruppen för hantering av nya läkemedelsterapier 
inom Sveriges Kommuner och Landsting uttalade sig i mars 2011 bl.a. 
att landstingen även fortsättningsvis måste erbjuda rådgivning och 
uppföljning av alla antikoagulantiabehandlade patienter. Uppföljning 
av alla patienter ska fortsätta genom ett nationellt kvalitetsregister eller 
motsvarande. En ny rekommendation förväntas komma från NLT/SKL så 
snart TLV beslutat om läkemedelsförmån för dabigatran.

Warfarin är förstahandsval

Internationellt ligger Sve-
rige i topp i behandlingseffekt 
och säkerhet tack vare bra orga-
nisation kring sjukvård och upp-
följning av warfarin-patienter. 

Nu finns ett nytt peroralt al-
ternativ till warfarin som heter 
dabigatran (Pradaxa®). Läke-
medlet ger en reversibel häm-

ning av trombin och åstadkom-
mer därmed en dämpning av 
fibrinbildning och blodpropps-
bildning. Dabigatran har visat 
lika god effekt som, men min-
dre antal emboliska händelser 
än warfarin1. Dabigatran kan till 
skillnad mot warfarin inte moni-
toreras men precis som warfarin 

kan läkemedlet ge upphov till 
allvarliga blödningar. Dabiga-
tran saknar antidot och därmed 
finns inga lämpliga åtgärder att 
ta till vid allvarlig blödning el-
ler akut kirurgi.  

Expertmyndigheter och na-
tionella organisationer samman-
fattar i dagsläget att det nya lä-
kemedlet dabigatran inte kom-
mer att ersätta warfarin. Warfa-
rinbehandling ska övervägas i 
första hand.

Hur hanterar vi dabigatran 
i sjukvården?

Norra sjukvårdsregionens regio-
nala chefssamråd för hjärtsjuk-
vård samt de fyra norrländska 
läkemedelskommittéerna (regio-
nala läkemedelsrådet) har utfor-
mat regionala riktlinjer för hur 
och vilka antikoagulantia som 
ska användas för tromboembo-
lisk profylax till patienter med 
förmaksflimmer. Andemening-
en i dessa rekommendationer är 
att sjukvården ska vara återhåll-
samma med dabigatran. 

Dessa riktlinjer tillsammans 
med en patientinformations-
broschyr finns att ladda ned i 
PDF-format på läkemedelskom-
mitténs hemsida under rubri-
ken ”hanteringsordningar”. Där 
finns också en kompletterande 
hanteringsordning för hur da-
bigatran ska användas inom 
sjukvården i Norrbottens läns 
landsting. Hanteringsordning-
en som har tagits fram av läke-
medelskommittén i samarbete 
med hjärtsektionen har följande 
innehåll: 

• Warfarin ska övervägas i 
första hand för patienter med 
behov av tromboembolisk pro-
fylax vid förmaksflimmer. Pa-
tienter med överkänslighet 
mot warfarin, patienter som 
bor långt från AK-mottagning-
en och inte kan ta sig dit eller 
svårinställda patienter som efter 
compliance-utredning inte be-
funnits ha compliance-problem 
kan eventuellt vara aktuella för 
behandling med dabigatran. 

• Enbart läkare som ordi-
nerar och följer upp warfarin-
patienter får ordinera dabiga-
tran. Kostnadsansvar ligger till 
100% på internmedicin. Kost-
nadsansvaret kommer att ut-
värderas kontinuerligt och kan 
snabbt ändras beroende på för-
skrivningsmönster. Uppfölj-
ningen kommer att ske via uttag 
av uppgifter från journalsyste-
met VAS. 

• Vid insättning av Pradaxa 
noteras insättningsdatum och 
insättningsorsak i läkemedels-
notatet. Om behandling med 
Pradaxa avslutas noteras utsätt-
ningsorsak i läkemedelsnotatet. 
Biverkningar rapporteras i van-
lig ordning. 

• Behandlande läkare ansva-
rar för att återkommande följa 
upp patientens compliance. 

  

Anders Bergström
Ordförande Läkemedelskommittén

1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, 
et al. and the RE-LY Steering 
Committee and Investigators 
Dabigatran versus Warfarin in Patients 
with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 
2009;361:1139–51.

Warfarin har bra och väldokumenterade effekter när det 
handlar om att förebygga embolier vid förmaksflimmer. 
Riskerna med warfarinbehandling är välkända och 
kräver att sjukvården har god uppföljning av patienter 
som behandlas med läkemedlet. 
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Antibiotikan var en väl-
signelse när den kom i mitten 
på förra seklet. Min morbror 
höll på att dö av en mastoi-
dit, och denna erfarenhet delas 
av många äldre invånare i vårt 
land. En infektion ska behand-
las så fort som möjligt, för sä-
kerhets skull, för att påskynda 
läkning och minska risken för 
skador. Tumregler för detta har 
skapats, algoritmer för att enkelt 
administrera förskrivning av 
antibiotika vid t.ex. urinvägsin-
fektioner och både på vårdcen-
traler och jourcentraler består 
många besök av just infektioner. 
Inte heller på sjukhusen är för-
skrivningen direkt återhållsam. 
Vi har kört på i gamla hjulspår i 
50 år och nu slår naturen tillba-
ka. Allt fler infektioner går inte 
att behandla och framtidsprog-
noser blir ibland rent skräm-
mande. Vi måste ändra rutiner 
och tumregler innan domedagen 
kommer. Kanske går det att räd-
da något av antibiotikans effekt?

Tar läkarkåren detta problem 
på allvar? Det är ju läkarkåren 
som slår larm, men många fort-
sätter att förskriva för mycket 
antibiotika och ”tar inte till sig” 

”250-målet” för antibiotika
Inom ramen för den nationella satsningen på patientsäkerhet finns som ett 
av målen en minskad förskrivning av antibiotika. Det långsiktiga målet till 
år 2014 är högst 250 recept per 1 000 invånare (Antibiotika ATC-kod J01, 
exklusive metenamin). 

Smittskyddsinstitutet har i dagarna publicerat en första avstämning av 
delmålet för den första 12-månadersperioden. Som framgår av tabellen 

når vårt landsting inte målvärdet. Diagrammet visar den månadsvisa 
utvecklingen.

En rapport som visar den tertialvisa utvecklingen av ”250-målet” per  
division inom NLL finns publicerad på Infoview. För närmare information  
om rapporten och ”250-målet”, se läkemedelskommitténs hemsida.

Stig Andersson

Är antibiotikaeran slut?
den kunskap som finns. Nu har 
regeringen beslutat att fördela 
”stimulansbidrag” om vi drar 
ner rejält på förskrivningen. I 
Stockholm måste man nästan 
halvera sin förskrivning och här 
i Norrbotten handlar det om en 
minskning på ca 20%. ”250-må-
let” (250 recipen per 1 000 invå-
nare på årsbasis) är framtaget av 
STRAMA och har alltså fått po-
litiskt stöd.

Vi ska alltså skriva färre re-
cept. Det svåra med kvalitets-
mått är att få dem att verkligen 
mäta det resultat man är ute ef-
ter. Receptmåttet kan säkert 
kringgås med diverse knep för 
att få del av miljonerna utan att 
minska användningen. Det klas-
siska knepet att låta någon an-
nan klinik skriva fungerar inte 
eftersom statens pengar delas 
ut per landsting. Som förskriva-
re kan vi förstås strunta i detta 
påhitt och agera för patientens 
bästa genom att fortsätta skriva 
ut frikostigt enligt de tumregler 
vi vant oss vid under senare år. 
Eller är det för patientens bästa?

Ersättning kopplad till mål-
värden är högsta politiska mode 
just nu. ”Effekter så nära förskri-

varen som möjligt” är det som 
gäller. ”250-målet” ligger på na-
tionell nivå, stimulansmedlen 
ligger på landstingsnivå, men 
förskrivningen sker på enhets-
nivå eller rättare på individnivå. 
Går detta att enkelt förena? Visst 
måste stimulansmedlen tillfalla 
klinikerna – men ska varje kli-
nik/förskrivare nå målet? Är det 
ett rimligt mål som vi kan hjäl-
pas åt att nå? Hur kan vi nå dit?

Sjuklighet, befolkningssam-
mansättning och sjukvårdsstruk-
tur varierar. Mycket av sjukvår-
den bygger på förtroende och 
tillit – och den varierar också 
över landet. Är 250-målet till-
lämpbart överallt? Norrbotten 
är ju nästan där, vi kan ”skryta 
med” en omsorgsfull och åter-
hållsam antibiotikaförskrivning. 
Tyvärr är vi ”dåliga” på att för-
skriva till äldre, det vill säga, vi 
skriver nästan mest i landet! Är 
våra gamlingar sjukare än de sö-
derut? En sak är klar – befolk-
ningssammansättningen varierar 
och att bryta ner målvärdet på 
små enheter innebär en klar risk 
att de som MÅSTE få antibio-
tika undanhålles behandling för 
att målen ska nås.

Den ”bekymmersamma” för-
skrivningen sker knappast läng-
re till barn, även om många 
virus pneumonier sannolikt anti-
biotikabehandlas i onödan och 
förskrivningen vid ÖLI och oti-
ter fortsatt är något för hög. Nu 
är det mest till äldre som anti-
biotika förskrivs slentrianmäs-
sigt och för frikostigt. UVI hos 
kvinnor och gamlingar – med 
eller utan KAD, skapar konkreta 
resistensproblem i svensk sjuk-
vård. Långdragna behandlingar 
av bensår är en annan proble-
matisk indikation och diabetiska 
sår kan skapa problem. Posto-
perativ inflammation och sutur-
reaktioner misstolkas som in-
fektioner, men är det ett volym-
problem? Oklar feber på sjuk-
hem med förhöjd CRP får ofta 
antibiotika ”för säkerhets skull”, 
trots att ”pneumoni är den gam-
les bäste vän” enligt gammal sä-
gen.  Varför toppar norrbottens 
gamlingar konsumtionen i Sve-
rige? Är det genetiskt, klimato-
logiskt eller organisatoriskt be-
tingat? Vi måste allvarligt om-
pröva indikationer, rutiner och 
tumregler för all antibiotikaför-
skrivning om målet 250 recipen 

Öppenvårdsförsäljning Norrbotten. Antibiotika för syste miskt bruk 
(J01 exklusive metenamin). Recept/1000 invånare. Källa Apotekens 
Service AB, Concise.

Beräkningar per län för att uppnå det kvantitativa målet



Bakgrund till förändringen är både den 
omreglerade apoteksmarknaden och utveck-
lingen för att skapa en nationell ordinations-
databas, d.v.s. en informationskälla för vården 
där patientens alla förskrivna läkemedel finns 
samlade. Ett nationellt dosregister behövs för 
att alla apotek, på lika villkor, ska kunna expe-
diera hela förpackningar och akuta läkemedel 
eller behovsläkemedel samt för att möjliggöra 
att produktionen av dosförpackade läkemedel 
konkurrensutsätts. 

Vad innebär PASCAL för sjukvården i 
Norrbotten?

Alla dosrecept, som idag finns i register kopp-
lade till Apoteket ABs dosapotek i Umeå, kom-
mer att flyttas över till ett nationellt dosregister 
hos Apotekens Service AB. Flytten kommer att 
ske i slutet av april 2012.

När dosrecepten har flyttats över från det lo-
kala dosregistret till det nationella dosregistret 
kommer sjukvården inte längre finna patientens 
dosrecept via E-Dos. IT-stödet PASCAL ska 
istället användas. 

Läkare och annan sjukvårdspersonal som 
idag använder E-Dos måste använda PASCAL 
för att kunna hitta aktuell ordination för patien-
ter med maskinell dosdispensering. 

Inriktningen för Norrbottens läns lands-
ting är att PASCAL ska kunna delintegreras 
i VAS, på samma sätt som E-Dos idag. I och 
med bytet av IT-stöd kommer kravet på sä-
kerhets- och autentiseringslösning att skärpas. 
Användarnamn+lösenord kommer längre inte 
kunna användas. För användare inom lands-
tingen gäller SITHS-kort för autentisering till 
det nya IT-stödet. För kommuner och privata 
vårdgivare är ännu inget formellt beslutat. 

Hur får jag mer information om det nya 
webbaserade IT-stödet? 

Länsteknik och läkemedelskommittén kommer 
via sina hemsidor fortlöpande att informera 
verksamheterna och ge lägesrapporter om ut-
vecklingen. Verksamheterna kommer att infor-
mera läkare och annan vårdpersonal via hem-
sidor, veckobrev och liknande. Företaget Inera 
AB tillhandahåller användarinstruktioner för 
det nya IT-stödet. Det finns även en provver-
sion av PASCAL som du redan nu kan testa. Se 
länkar till testversionen på läkemedelskommit-
téns eller Länstekniks hemsida.

Per Nilsson
Länsteknik

Anders Bergström
ordförande Läkemedelskommittén

Apodos: E-Dos ersätts  
av PASCAL i april
För alla som ordinerar läkemedel till patienter med Apodos, kommer det att 
ske stora förändringar under nästa år. E-Dos kommer att försvinna 23 april 
2012 och istället ersättas av ett bättre ordinationsverktyg som heter PASCAL. 
Företaget Inera AB har utvecklat PASCAL på uppdrag av Center för E-hälsa i 
samverkan (CeHIS).
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PASCAL ersätter E-Dos som ordinationsverktyg för Apodos nästa år.

per 1 000 invånare/år ska nås. 
Vi är på god väg när det gäller 
barn, men bör klara det även för 
äldre om vi noga överväger till-
gänglig kunskap och utnyttjar 
organisationens förmågor och 
kapacitet. 

Förslag till tumregler 
Undvik att skriva ut antibiotika 
på jourtid
Ett förhastat beslut på en stressig 
jourmottagning utan möjlighet till 
avancerad provtagning leder till 
överförskrivning. ”Sov på saken” 
och låt patienten återkomma på 
morgonen till sin egen vårdcentral 
för second opinion och utvidgad 
provtagning, så blir diagnostiken och 
ställningstagandet bättre.

Aktiv expektans
Vi behöver ofta inte behandla just 
nu, vi kan följa upp. Sannolikt är vi 
bättre än patienten på att värdera 
infektionens allvarlighetsgrad och 
kan avvakta ett tag till. Dokumentera 
bättre och vårdplanera. ”Vilken tur att 
du kom nu – annars hade infektionen 
hunnit gå över av sig själv!”

Aktiv diagnostik
Är det verkligen en infektion, är det 
verkligen en bakterie? Noggrann 
undersökning och noggrann 
provtagning (vänta på provsvar!) 
kan sannolikt minska behovet och 
konsumtionen av antibiotika. 

Aktiv behandling
Måste man verkligen ge antibiotika? 
Paracentes/ incision, tvål och 
vatten, bättre omläggningar och 
adjuverande/symtomlindrande 
farmakologi (t.ex. ”slemlösande”) 
kan stärka kroppens egen förmåga 
att hantera infektioner och uthärda 
symtomen.

Aktivt övervägande
Dosering och preparatval kan 
optimera effekt och minimera 
biverkningar och återfall. Statistiskt 
är det farligare att äta antibiotika 
än att ha halsfluss. Risken för 
anafylaktiska reaktioner är inte 
försumbar. Stämpla inte patienter 
som pc-allergiker utan utredning. 
Ompröva tidigare slentrianmässiga 
”varningsmarkeringar”.

Aktiv information
Att förklara, informera och instruera 
patienten om infektionens förväntade 
förlopp och varningssignaler skapar 
trygghet och ökad kvalitet. Det var 
länge sedan infektioner i sig var 
en stor dödsorsak eller skapade 
komplikationer

Robert Svartholm
Informationsläkare
Norrbottens Läkemedelskommitté
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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.bergstrom@nll.se,  
Stig Andersson, stig.andersson@nll.se, Anton Norberg, anton@yours.se

behaNdliNgsbladet  
på hemsidaN

Du kan läsa detta nummer av Behandlingsbladet och även tidigare 
nummer på Läkemedelskommitténs hemsida. Vid varje nummer står 
rubriknamnen så att du lättare kan hitta det du söker.

Läkemedelsdagarna 2012
Den 24-25 januari 2012 anordnar vi utbildning med Norrländska lä-
kemedelsdagarna, för åttonde året i rad, i Umeå. Preliminärt pro-
gram med teman som till exempel:
• Kan kvalitet mätas i siffror och tabeller och jämföras mellan olika 

vårdenheter? 
• Resistenta bakterier - ett alltmer överskuggande hot.
• Stor kostnad för marginell nytta.
• Biologiska läkemedel – stora effekter och stora kostnader. 

Läkemedelskommittén står för anmälningsavgiften till läkemedels-
dagarna för AT-läkare. Vi anordnar även ytterligare en informations-
dag riktad till AT-läkare den 26 januari i Umeå. Program presenteras 
senare.

Läkemedelskommittén söker ordförande 
Norrbottens Läns landsting söker en legitimerad läkare som ordförande i Norrbottens 
Läkemedelskommitté. Som ordförande ska du vara drivande i kunskaps-, utbildnings- 
och säkerhetsfrågor inom läkemedelsområdet. Du kommer att ha din huvudarbetsplats i 
läkemedelssektionens lokaler på Sunderby sjukhus.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
– Ansvara för läkemedelskommitténs arbete som har fokus på 

rekommendation, rådgivning, information och utbildning 
kring läkemedel och läkemedelsanvändning.

– Medverka i kunskapsutvecklingsarbetet inom utvecklingsen-
heten och länsgruppsstrukturen.

– Nationellt och regionalt strategiskt samarbete med Sveriges 
övriga läkemedelskommittéer.

– Medicinskt sakkunnig i frågor som rör journalsystem och rikt-
linjer kring ordination av läkemedel i landstinget. 

Möjlighet finns att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider efter 
dina kvalifikationer och önskemål.

Organisatoriskt blir placeringen vid Utvecklingsenheten – lä-
kemedelssektionen samt i den sjukvårdande verksamhet som du 
kommer att arbeta kliniskt. Tjänsten är delad, där vi föreslår en 
uppdelning, på 50% klinisk verksamhet och 50% arbete inom lä-
kemedelskommittén.

För ditt kliniska arbete finns möjligheter inom exempelvis in-
ternmedicinsk, allmänmedicinsk specialitet eller annan lämplig 
specialitet som kommer i kontakt med läkemedel och läkeme-
delsordinationer. Kontakta Anders Bergström om du har frågor 
om tjänsten. Robert Svartholm är fackligt ombud för läkarför-
bundet (telefon 070-623 45 09).

Läkemedelssektionen ingår i Utvecklingsenheten och är en del 
av landstingsdirektörens stab. Huvuduppgifterna för denna sek-
tion är strategiskt läkemedelsarbete för landstinget på olika nivå-
er samt att vara kansli för Norrbottens Läkemedelskommitté. 

Senaste ansökningsdag är 2011-11-04. 

Sänd din ansökan till:
Norrbottens Läkemedelskommitté 
att. Marlene Eliasson
Utvecklingsenheten 
Landstingshuset
971 89 Luleå
Alternativt mail: marlene.eliasson@nll.se

Välkommen att söka!

Mats Brännström 
Chef
Utvecklingsenheten 
070-595 45 61 

Anders Bergström
Läkemedelsstrateg
Utvecklingsenheten – läkemedelssektionen
070-666 11 56

Euthyrox ej utbytbart mot Levaxin
På förekommen anledning vill vi informera att utbyte inte får göras 
av apoteken. Produkternas olika varianter ligger i prisspannet 0,50 
– 0,81 kronor per tablett baserat på Apotekens utförsäljningspris på 
recept (oktober 2011). Inget produktalternativ håller generellt lägre 
pris utan det varierar beroende på styrka och förpackningsstorlek. 
Levaxin är förstahandsmedlet vid hypotyreos enligt våra Rekom-
menderade läkemedel 2010.

Stig Andersson

Nytt om vacciner
Nytt vaccinavtal gäller från 2011-03-01. Det finns en Lathund för 
upphandlade vacciner 2011 som gäller för Norrlandstingen under 
avtalsperioden 20110301–20130228. I lathunden kan du se vilka 
vacciner som är upphandlade samt rutiner för beställning. Upphandlade 
vacciner ingår nu i förteckningen för Upphandlade rekvisitionsläkemedel i 
Norrlandstingen. Sök under ATC-kod J07.
Samlad information om vacciner finns på Intranätet, 
Läkemedelskommitténs hemsida / Upphandlade läkemedel, 
Läkemedelsinformation A-Ö, alternativt Rekvisition, i vänster spalt.


