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Utbildningspengar att söka
Sedan 2008 så har Norrbottens läkemedelskommitté haft 

500 000 kr per år att tilldela till producentobunden terapiinriktad 
utbildning inom landstingets verksamheter. 
Resultatet av detta är följande: 

År Antal ansökningar Antal genomförda utbildningar

2008 13 10

2009 10 7

2010 14 9

En del utbildningar har finansierats på annat sätt. En del utbild
ningar har inte kunnat genomföras på grund av vaccinationen 2009 
och en del har ställts in eller skjutits upp av andra anledningar. 
Exempel på utbildningar som har genomförts är Diabetesdag, Äldre 
och läkemedel – Övertorneå VC i samarbete med kommunen., Norr
ländska läkemedelsdagarna i Umeå, Barn och läkemedel. Många 
utbildningar har inte haft så stora kostnader som man ansökte om. 

SFINX – producentobunden informationskälla om interaktioner
SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing) innehåller korta 
värderingar av interaktioner mellan läkemedel, samt mellan läkemedel och 
vissa naturläkemedel, födoämnen, alkohol och rökning. Här redovisas vilka 
konsekvenser interaktionerna kan få tillsammans med rekommendationer på 
hur de bör hanteras. Källan innehåller också beskrivningar av mekanismen 
bakom interaktionerna, bakgrundsdata och referenser.  

AllA fArmAkokinetiskA 
interAktioner
SFINX omfattar läke medel på 
den svenska och finska markna
den, inklusive vissa naturläke
medel. SFINX omfattar också 
interaktioner mellan läkemedel 
och vissa födoämnen, alko
hol och rökning. Syftet är att 
inkludera alla farmakokinetiska 
interaktioner som är dokumen
terade i vetenskaplig litteratur, 
omnämnda i produktresuméerna 
eller som kan förutses utifrån 

läkemedlens metaboliserings
vägar.

Informationskällan innehåller 
också vissa farmakodynamiska 
interaktioner. Men interaktioner 
som är givna utifrån läkemed
lens verkningsmekanismer, 
till exempel när agonister och 
antagonister verkar på samma 
receptorer, inkluderas inte. 
Interaktionerna är klassificerade 
efter klinisk signifikans (AD) 
och vilken dokumentation som 
finns (04). Vid bedömningen 

tas hänsyn till läkemedelsfor
merna. Interaktionsvarningarna 
kan alltså vara olika för samma 
substans beroende på om det är 
systemisk eller lokal behand
ling.

systemAtiskA 
litterAtursökningAr
Informationen i SFINX tas fram 
genom systematiska sökningar 
i vetenskaplig litteratur och 
andra interaktionsdatabaser. 
Farmacevter och läkare skriver 

texterna som sedan godkänns av 
specialist i klinisk farmakologi. 
Avsnitten om mekanism, bak
grund och referenser är alltid 
på engelska medan styckena 
om konsekvens och rekom
mendation översätts till svenska 
respektive finska.

SFINX är ett samarbete mel
lan avdelning för klinisk farma
kologi vid Karolinska Institutet, 
Medicinskt Kunskapscentrum 
inom SLL och medbase Ltd, 
Finland. Databasen uppdateras 
fyra gånger per år.

Användning av databasen är 
kostnadsfri men av upphovs
rättsliga skäl krävs inlogg
ning. Adressen till SFINXdata
basen: http://www.janusinfo.se/
sfinx/interactions/index_menus.
jsp    ■
Stig Andersson

Utbildningspengar finns även för 2011. Tidigare år har inte peng
arna nyttjats fullt ut, så skicka gärna in en ansökan för utbildning 
inom din verksamhet. 

Läkemedelskommittén vill ha din ansökan senast den 2 februari 
respektive 21 april under våren 2011. Du kan läsa mer om vilka kri
terier, rutiner och datum som gäller samt hitta  ansökningsblankett 
via Läkemedelskommitténs hemsida, se Utbildning i vänster spalt. ■

http://www.janusinfo.se/sfinx/interactions/index_menus.jsp
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Under ett par intensiva dagar i april hade Läke-
medelsverket kallat in ett 20-tal personer från hela 
landet till Krusenbergs slott utanför Uppsala för 
att tillsammans gå igenom det faktaunderlag som 
finns när det gäller akuta mediaotiter. Deltagare 
var barnläkare, mikrobiologer, ÖNH-läkare och 
allmänläkare och experter från Läkemedelsverket. 

För ett par år sedan gjorde 
SBU en sammanställning av 
kunskapsläget när det gäller 
den sekretoriska otiten (SOM, 
otosalpingit) och nu var turen 
kommen till den akuta otiten. 
Det senaste konsensusdoku
mentet gällande akuta otiter var 
från 2000, men i detta dokument 
saknades bland annat de recidi
verande otiterna och även råd 
angående uppföljningen av 
akuta otiter.

Det som också hänt sedan år 
2000 är att de flesta industriali
serade länderna har kommit med 
nya rekommendationer utifrån 
kliniska studier och samman
ställning av statistik som är gjor
da under de senaste åren. Ett be
hov fanns att även uppdatera de 
svenska rekommendationerna.

pneumokocker vAnligAst
När det gäller etiologi och 
diagnostik är det fortfarande 
pneumokocker, H. influenzae 
och M. catarrhalis som är det 
vanligaste bakterierna. 

Grupp A streptokocker är en 
ganska ovanlig orsak till akuta 
otiter, men är vanlig bland dem 

som får svåra komplikationer. 
Eftersom spontanläkningsfrek
vensen är mycket hög och kom
plikationsrisken mycket liten 
vid AOM orsakade av H. influ-
enzae och M. catarrhalis, går 
den svenska linjen ut på att en
bart behandla AOM orsakade av 
pneumokocker och streptokock
er med antibiotika. Även virus 
är numera en erkänt viktig orsak 
till AOM, antingen som ensamt 
agens eller i kombination med 
bakterier, vilket innebär att ut
läkningen av en AOM kan stö
ras, oavsett om man givit anti
biotika eller ej.

När det gäller komplikatio
nerna till AOM, såsom menin
git, mastoidit, facialispares, in
trakraniell abscess eller sinus
trombos, har förekomsten av 
dessa komplikationer inte ökat 
markant trots att man haft en 
aktiv expektans i barngruppen 
och alltså inte primärt behand
lat med antibiotika. I Storbritan
nien konstaterade man exempel
vis att man var tvungen att be
handla 5 000 barn med antibio
tika för att förhindra en episod 
av mastoidit. Mastoiditer kan ju 

dessutom oftast behandlas med 
enbart antibiotika intravenöst 
utan att behöva göra en mastoi
dektomi. I Sverige har antalet 
mastoiditer inte ökat sedan år 
2000 då man började med re
kommendationerna att inte ge 
antibiotika i första hand. 

sänkt åldersgräns
Det nya med de senaste rekom
mendationerna är att man dels 
sänkt åldersgränsen för aktiv 
expektans till ett år istället för 
från två år som det var tidi
gare. Man har även satt en övre 
åldersgräns upp till tolv år, ef
tersom AOM från tonårsåldern 
oftast orsakas av pneumokocker 
och streptokocker, dvs de mer 
aggressiva bakterierna. Barn 
med komplicerande faktorer 
såsom t.ex cochleaimplantat, 
recidiverande AOM eller barn 
som i samband med otiten även 
drabbats av facialispares eller 
yrsel bör få antibiotika direkt.

Avseende diagnostiken har 
man infört ett nytt begrepp; 
”osäker AOM”, och gett rekom
mendationer för hur dessa skall 
hanteras. En osäker AOM de
finieras som en ogenomskin
lig, färgförändrad, orörlig, men 
ej buktande trumhinna. Även 
en trumhinna som inte med sä
kerhet kan identifieras klassas 
som en osäker AOM. En osäker 
AOM behandlas i första hand 
med aktiv expektans om ej kom
plicerande faktorer föreligger.

Enbart otoskopi har en speci

ficitet och sensitivitet på endast 
cirka 60%, varför man åtmins
tone bör sträva efter pneuma
tisk otoskopi vid diagnostiken. 
Att kombinera otoskopi/oto
mikroskopi med tympanome
tri ökar säkerheten väsentligt i 
den diagnostiska situationen. 
Har man ett barn med kompli
cerande faktorer, såsom cochle
aimplantat, känd sensorineural 
hörselnedsättning, något miss
bildningssyndrom eller någon 
form av ökad infektionskänslig
het, bör man försöka driva diag
nostiken vidare om man har ett 
barn med osäker AOM för att 
inte missa en pneumokock eller 
streptokockotit.

HAndläggning Av  
sporAdiskA Aom
Barn 112 år: Aktiv expektans 
om ej bilateral otit hos barn un
der två års ålder eller spontan
perforerad otit eller allmänpå
verkat barn. Tid för läkarbe
dömning bör erbjudas inom ett 
dygn. Till alla patienter som be
dömts ha AOM bör man ge en 
information (helst även skrift
lig) om normalförloppet, tecken 
på komplikationer och hur upp
följningen planeras.

Patienter som inte blivit för
bättrade rekommenderas ett nytt 
läkarbesök inom 23 dygn, oav
sett om de fått antibiotika eller 
ej, och omgående vid eventuell 
försämring. Det finns i de nya 
rekommendationerna på Läke
medelsverkets hemsida i Appen

Nya riktlinjer för behandling och uppföljning av AOM

Selling sickness - om läkemedels industrins marknadsföring
Per Magnusson och Håkan Larsson, ordförande i Jämtlands respektive Väs-
terbottens läkemedelskommitté rapporterar från konferensen ”Selling Sick-
ness – influence on influence”. 

Konferensen, som hölls 7-8 oktober i Amsterdam och hade över 200 del-
tagare från mer än 30 länder, arrangerades av den holländska organisatio-
nen Gezonde Scepsis med stöd av holländska hälsoministeriet. Talare var 
kända debattörer men även representanter för forskning, läkemedelsindustri 
och patientorganisationer. 

På läkemedelskommitténs hemsida har vi lagt in referat från några av 
föreläsningarna inklusive referensförteckning. Nedan kan du läsa ett av refe-
raten som handlar om sexuell dysfunktion hos kvinnor.

Sex, Lies and Pharmaceuticals 
Ray Moynihan, journalist och medarbetare i British Medical Journal, är en av 
dem som myntade begreppet ”selling sickness” med sin bok med samma 

namn från 2005. Female sexual dysfunction (FSD) är det nya begrepp han 
utforskat och han är medförfattare till en bok om detta fenomen och hur 
läkemedelsindustrin försöker slå mynt av det. Boken heter ”Sex, Lies, and 
Pharmaceuticals: How Drug Companies Plan to Profit from Female Sexual 
Dysfunction”. 

Han beskrev hur gränserna för vad som är sjukt tänjs; FSD sägs i en rap-
port i JAMA 1999 drabba 43% av alla kvinnor (2). Denna rapport har cite-
rats över 1000 gånger. 18 av de 19 deltagare som fastslog kriterierna för 
FSD hade bindningar till industrin. Ett av kriterierna för FSD är avsaknad av 
intresse för sex: hypoactive sexual desire disorder (HSDD).  I studier som 
sponsrats av industrin anges upp till 30% av alla kvinnor uppfylla kriterierna 
för detta tillstånd (3), som föreslagits omdöpas till Sexual Interest/Arousal 
Disorder in Women i DSM-V (4).  

För referensförteckning se läkemedelskommitténs hemsida.   ■



Patentutgångar – pengar och säkerhet
Under året har vi sett effekter av patentutgångarna på klopidogrel, losartan 
och anastrozol. Bara någon månad efter utgången kunde vi notera kraftiga 
kostnadsminskningar på läkemedelsförmånen. Flertalet generikatillverkare 
försåg apoteken med billigare utbytbara läkemedel kombinerat med 
prissänkning hos originaltillverkarna. Tack vare dessa utgångar kommer 
Norrbottens läns landsting att spara uppskattningsvis 10 miljoner kronor 
under 2011. 

I slutet av februari 2010 tog även dataskyddet för Nexium® slut, efter 
att substanspatentet för esomeprazol redan passerats 2009. På grund av 
att produkten alltjämt är skyddad av en rad specifika patent blev det dock 
ingen generisk konkurrens. TLV har nu agerat och tagit bort subventionen på 
Nexium® fr.o.m. 15 januari 2011. Se förra numret av Behandlingsbladet eller 
www.tlv.se.

Atorvastatin och olanzapin – framtida prissänkning. Under våren 2012 
kan vi förvänta oss nya kostnadsminskningar då patenten på olanzapin och 
atorvastatin upphör senhösten 2011. Dessa två läkemedel ligger idag på 
topplistorna över våra mest sålda läkemedel i pengar räknat och betingar en 
årskostnad på över 20 miljoner kronor sammantaget. Besparing till följd av 
dessa patentutgångar uppskattas till cirka 15 miljoner kronor under 2012. 

Biosimilars kräver försiktighet. När det gäller biologiska läkemedel går det 
inte att uppnå generisk konkurrens mellan likartade konkurrenter, så kallade 
biosimilars. Några områden där vi har biosimilars idag är erytropoetiner, 
tillväxthormon, hematopoetiska tillväxtfaktorer och insulin. Skillnader i bland 
annat tillverkningsmetoder och dokumentation gör dock att dessa läkemedel 
inte kan bytas  lättvindigt under pågående behandling, även om de precis 
som andra läkemedel är godkända och bedömts säkra av myndigheterna. 
Läkares ställningstagande krävs för varje läkemedel, indikation och patient.

När det gäller filgrastim finns en hanteringsordning på 
läkemedelskommitténs hemsida där vi utifrån befintlig dokumentation 
föreslår biosimilaren Ratiograstim® istället för Neupogen® och i vissa fall 
även istället för Neulasta®. Användningen av Ratiograstim® har ökat under 
2010 och är nu störst inom läkemedelsgruppen L03AA02 i länet. 

Anders Bergström
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Nya riktlinjer för behandling och uppföljning av AOM
dix 1 ett exempel på hur en för
äldrainformation kan se ut, så 
att man täcker in den viktigaste 
informationen. 

När det gäller antibiotikabe
handlingen är det inga egentliga 
nyheter. NPHodling (och even
tuellt från hörselgången vid per
foration) tas egentligen endast 
vid terapisvikt och vid penicil
linallergi. Vid terapisvikt är det 
dessutom ännu viktigare att di
agnostiken verkligen är korrekt.

HAndläggning Av  
recidiverAnde Aom 
Barn med recidiverande AOM 
(rAOM) behandlas med antibio
tika i tio dagar vid nya episoder 
av AOM. Rörbehandling kan re
kommenderas till denna grupp. 
Barn med plaströr i trumhin
norna som får flytningsepiso
der kan med fördel behandlas 
enbart med droppar Terracortril 
med Polymyxin B (23 drp 23 
ggr dagligen i sju dagar). 

När det gäller uppföljningen 
av AOM gäller numera att en
sidiga AOM inte behöver följas 
upp alls, såvida inte patienten 
uppvisar symtom från detta öra. 
Vid dubbelsidiga AOM (eller 
ensidig AOM + SOM på det an
dra örat) rekommenderas kon
troll efter tre månader om bar
net är under fyra år. Om barnet 
är över fyra år kontrolleras om 
man misstänker hörselnedsätt
ning. Vid fortsatta besvär eller 

nytillkomna symtom bör ju bar
net undersökas tidigare. Patien
ter med rAOM (minst 3 AOM 
inom sex mån eller 4 AOM det 
senaste året) bör remitteras till 
ÖNH specialist för uppföljning. 

Om man vid uppföljningen 
finner att barnet har en ensidig 
SOM, behöver ingen ytterliga
re uppföljning planeras, såvida 
inte nya symtom tillkommer. 
Om barnet däremot har en bila
teral SOM med symtom på hör
selnedsättning, som kvarstått 
mer än tre månader, bör barnet 
remitteras till ÖNH specialist. 
Vid kvarstående bilateral SOM 
efter sex månader bör barnet 
remitteras till ÖNH specialist 
även om inte symtom på hörsel
nedsättning föreligger.

interAktiv utbildning
Det finns en mycket bra inter
aktiv utbildning kring SOM på 
nätet.  Man går in på följande 
adress: http://www.sbu.se/sv/
Interaktivafallomrorbehand
ling/

Hela rekommendations och 
bakgrundsdokumentation finns 
på: http://www.lakemedelsver
ket.se/malgrupp/Halsosjuk
vard/Behandlingsrekommen
dationer/Behandlingsrekom
mendationlistan/Otitakut
mediaotitAOM/    ■

Krister Tano,
Överläkare ÖNH, Sunderby Sjukhus

Läkemedel som förlorar sitt patent de närmaste åren (Källa: Socialstyrelsen)

Mykofenolsyra 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

Galantamin Reminyl Demenssjukdomar januari 2012

Donepezil Aricept Demenssjukdomar februari 2012

Quetiapin Seroquel Schizofreni mars 2012

Candesartan Atacand Högt blodtryck, hjärtsvikt april 2012

Montelukast Singulair Astma augusti 2012

Tolterodin Detrusitol Överaktiv blåsa september 2012

Candesartan+diuretika Atacand Plus Högt blodtryck, hjärtsvikt november 2012

Duloxetin Cymbalta Depression december 2012

Nya blodförtunnande medel på väg
Nya blodförtunnande läkemedel, som spås ersätta warfarin vid förmaks-
flimmer, har det talats länge om. Efter misslyckandet 2006 med ximelaga-
tran har forskningen fått fram åtminstone tre substanser som kommer att 
lanseras de närmaste åren. Två av dem, dabigatran och rivaroxaban, har 
hittills haft en begränsad användning som trombosprofylax efter ortopediska 
ingrepp. 

Det verkar, vid tolkning av befintliga studier, finnas både för- och nack-
delar med de nya propphämmarna jämfört med warfarin. Fördelarna är lägre 
förekomst av den sällsynta biverkningen hjärnblödning samt enklare hante-
ring för patient och sjukvård. Detta får vägas mot likvärdig (eller sämre vid 
svenska förhållanden) skyddseffekt mot blodpropp och sämre uppföljnings-
möjligheter och därmed risk för bristande patientcompliance. Dessutom 
saknas antidot mot dabigatran.      

Under våren 2011 kommer dabigatran troligen att godkännas som 
strokeprofylax vid hjärtflimmer. I Dagens Medicin (nr 48 1/12) berättas om 
en hälsoekonomisk analys som tagits fram i samarbete mellan Linköpings 
universitet (CMT) och Boehringer Ingelheim. Enligt Dagens Medicin visar 
analysen det hälsoekonomiskt fördelaktigt för patienter som varit svårinställ-
da på warfarin att gå över till dabigatran. För välinställda warfain-patienter 

värderas ett byte till dabigatran som hälsoekonomiskt tveksamt. Denna 
analys går dock inte att få tag på och läsa i sin helhet idag. Den kommer att 
publiceras i samband med att indikationen godkänns och dabigatran börjar 
lanseras. 

Mera information kommer
Till våren kommer mer information att spridas till alla aktörer i den här 
frågan, inte minst till patienterna, som redan börjat fråga sina läkare om 
när de kan få det nya läkemedlet. Utöver fortsatta och intensifierade 
marknadsföringsinsatser från läkemedelsföretagen kommer även Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att publicera en Alert-rapport 
över kommande nya antikoagulantia. Socialstyrelsen förbereder uppdatering 
av sina hjärtriktlinjer och förväntas bli klara under 2011. 

Hur ligger då kostnadsansvaret om dessa läkemedel förskrivs på 
recept? I dagsläget ligger alla kostnader på medicindivisionen, men 
kostnadsansvaret kommer att diskuteras och kan förändras beroende på 
behandlingsriktlinjer och förskrivningsmönster.    ■

Anders Bergström

http://www.sbu.se/sv/Interaktiva-fall-om-rorbehandling/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Otit-akut-mediaotit---AOM/
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Läkemedel är komplicerade kemiska produkter. 
En långvarig kampanj i Sverige har gjort att många 
överblivna läkemedel lämnas in till apoteken för 
destruktion. Läkemedel är riskavfall och får inte 
spolas ner på toaletten eller kastas i soporna. Stor 
uppmärksamhet har riktats mot främst P-piller och 
steroider, som gjorde fiskar i Göta älv sterila. 

Numera är problemen 
inte så stora, även om många 
läkemedel fortfarande går att 
identifiera i Stockholms dricks
vatten. Vattnet tas från Mälaren 
och innehåller blodtrycksänkan
de och smärtstillande läkemedel 
samt läkemedel vid epilepsi och 
allergi i låga koncentrationer. 

En läkemedelsform som ofta 
glöms bort är plåstren. Dessa 
innehåller stora mängder läke
medel även efter att de avlägs
nats från applikationsstället, och 
kanske är det rester efter de po
pulära smärtplåstren som finns i 
Stockholms dricksvatten? Även 
begagnade plåster ska behand
las som riskavfall. Den raskt 
stigande konsumtionen av hor
monplåster oroar.

Förklaringen till de rena vat
tendragen i Sverige finns ock
så i de effektiva reningsverken. 
Många kemikalier fastnar under 
reningsprocesserna och det av
loppslam som då bildas blir en 
högriskprodukt. Dessa slamberg 
är problematiska att hantera, och 
det har nyligen blivit lagligt att 
sprida dem på jordbruksmark ef
ter en symbolisk (?) certifiering. 
En grupp forskare slog larm om 
detta ( DN 090419) och peka
de särskilt på kadmiuminnehål
let, men konstaterade samtidigt 
att det även finns läkemedel, 
liksom mängder av okända ke
mikalier i slammet. Nu har man 

också konstaterat förekomst av 
multiresistenta MRSAbakte
rier (och nu parasiter), som även 
finns bland husdjur.

utsläpp från industrier
Även vid produktionen av läke
medel hamnar mycket i soporna 
eller i avloppsvattnet. En svensk 
forskargrupp undersökte utsläp
pen från läkemedelsindustrier 
i Indien och fann skrämmande 
höga koncentrationer med rent 
toxiska effekter på vattenlevan
de organismer nedströms fabri
kerna. De indiska fabrikerna är 
ofta underleverantörer till mul
tinationella storbolag och pro
duktionen handlar ofta om ge
neriska produkter. 

I många av utvecklingslän
derna är miljölagstiftningen 
skrämmande dålig och röster 
har höjts för att bojkotta den in
diska industrin för att påverka 
dem till bättre egen rening. Det
ta är i princip möjligt då pro
dukterna är spårbara. Effekten 
av en bojkott skulle dock vara 
blygsam eftersom den verksam

ma substansen bara motsvarar 
någon enstaka procent av för
säljningsvärdet och produktio
nen är lätt att flytta. 

Ursprungsmärkningen, som 
är en industriell hemlighet, men 
känd för läkemedelsmyndighe
terna, öppnar möjlighet för ge
mensamma överstatliga aktio
ner, och svenska läkemedelsver
ket i samverkan med motsvaran
de europeiska myndigheter har 
uppdrag att skapa övergripande 
regelverk för miljöcertifierad 
produktion. 

konsumentAktioner
Att europeiska konsumenter 
oroar sig och påtalar problemen 
ger förutsättningar för en bättre 
framtida kontroll, men proces
sen är svår och långsiktig. En 
förhastad köpbojkott skulle san
nolikt bara leda till arbetslöshet 
i Indien, ökade vinster för de 
multinationella läkemedelsfö
retagen och nya förgiftade vat
tendrag i andra delar av världen. 
När miljöriskerna vid produk
tionen av ”jordartsmetaller” för 
tillverkning av miljövänliga bat
terier i Kalifornien blev kända, 
flyttade produktionen snabbt till 
Yttre Mongoliet med omfattan
de miljöskador till följd. Exem
plet förskräcker alltså.

forskning ocH frAmsteg
Läkemedelsproduktionens 
miljöskadliga effekter belys

tes i ”Forskning och Fram
steg ( www.fof.se/comment/
reply/42801) och debattera
des i Läkemedelsvärlden www.
lakemedelsvarlden.se/zino.
aspx?pageID=79 , där läkeme
delsverkets förslag på åtgärder 
presenteras. Stockholms läns 
landsting försöker värdera lä
kemedlens miljöpåverkan vid 
sammanställningen av Rekom
menderade läkemedel (”Kloka 
listan” www.janusinfo.se/v/Mil
joochlakemedel ). Nätverket 
Läkare för miljön ( www.lakare
formiljon.se) har en bred kun
skapssammanställning på sin 
hemsida. Debatten har bara bör
jat och alla former av uppmärk
samhet driver på för snabbare 
resultat i denna viktiga fråga.

Ser man läkemedel som hög
riskprodukter med potentiellt 
allvarliga sidoeffekter för både 
miljö och patienter, är den en
skilda läkarens huvuduppgift 
att noggrannt överväga om in
dikation verkligen föreligger 
och om nyttan överstiger risken 
vid insättande av nya läkeme
del. Gamla människor har redan 
810 olika preparat, så en viss 
återhållsamhet är rimlig. De 
flesta patienter är inte så intres
serade av polyfarmaci, så ris
ken är stor att det nya preparatet 
hamnar i ”soporna” .    ■

Robert Svartholm
informationsläkare

Miljövänliga läkemedel – finns de?

HittA HemsidAn

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.

Aktuella teman på 
läkemedelsdagarna
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anordnar för 
sjunde året de Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå, 
25-26 januari 2011. 

Modellen för dagarna har vi lånat från Kanada med 
korta föredrag som ska försöka besvara kritiska frågor 
av praktiskt värde för vården med den evidensbaserade 
kunskap vi har just nu, hur handlar vi rent praktiskt? 
Detta med hänsyn till resurserna ute på ”fältet” och 
andra både hårda och mjuka faktorer som en läkare ute 
i praktisk vård måste ta hänsyn till.

 
Årets teman är:

•	Skapar	vården	ohälsa?

•	Antitrombosbehandling	vid	förmaksflimmer

•	Hur	kan	vi	förbättra	äldres	läkemedelsbehandling?

•	Varför	gör	vi	som	vi	gör?	Och	varför	gör	inte	
patienterna som vi säger?

•	Klinisk	farmakologi	i	rampljuset.

•	”Pillret”	–	en	journalistisk	betraktelse	över	spelet	kring	
de antidepressiva läkemedlen.

Anmälan senast 9 januari. Anmälningsblankett och 
detaljerat program hittar du på läkemedelskommitténs 
hemsida under Utbildning/Kalendarium.   ■

http://www.fof.se/comment/reply/42801
http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?pageID=79
http://www.janusinfo.se/v/Miljo-och-lakemedel
http://www.lakareformiljon.se

