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När förskrivaren väljer läke-
medel i varuregistret i läkeme-
delslistan (LM) fi nns en ruta där 
man kan välja ”behandlingstid”. 
Vissa förskrivare tycker att detta 
är enklare eftersom man då inte 
behöver gå in och välja förpack-
ningsstorlek i varuregistret. 

Det har länge varit möjligt att göra så 
här men problemet är att apoteket får 
skriva ut det elektroniska receptet och 
skriva om det manuellt, innan det kan 
användas som expeditionsunderlag. 

Detta är en försvagad länk i ordina-
tionen som bidrar till sämre patient-
säkerhet.

I och med att Apoteket nu ansluter 
allt fler kunder till sin web-baserade 
sparservice ”Mina mediciner” så 
innebär det att recept där förskrivaren 
valt att ordinera med ”behandlings-
tid” istället för förpackningsval inte 
kan läsas ut av apoteket överhuvud-
taget. Det slutar med att förskrivaren 
måste kontaktas och att ett nytt recept 
måste skickas.

Under 2007 kommer VAS-förvalt-
ningen att jobba med frågan och en 
lösning är på gång som ska kunna 
göra det möjligt att ordinera med 
”behandlingstid” och slippa välja 
förpackningsstorlek. 

Tills detta börjat fungera i LM ber 
vi alla förskrivare att alltid använda 
varuregistret och välja förpacknings-
storlek när läkemedel ordineras. 

Anders Bergström, 
Läkemedelskommittén

Per Nilsson, 
VAS-förvaltningen

Välj alltid 
förpackning 
i LM

Farmakologisk smärt-
behandling i palliativ vård

Under denna angelägna rubrik fylldes en 
stor sal på Sunderby Folkhögskola för att 
lyssna, lära och diskutera med en av lan-
dets främsta experter på smärtlindring i 
palliativ vård.  Att så många deltagare sam-
lats var kanske inte så konstigt med tanke 
på att denna patientgrupp är en av de högst 
prioriterade i vårt län, och skapar mycket 
engagemang. Dr Staffan Lundström från 
Stockholms sjukhem har just kommit ut 
med en bok om opoider och arbetar med 
sammanställningen av sin avhandling på 
samma tema. Han är en effektiv föreläsare 
och vid hans sida fanns även Monica Rask 
från vår egen palliativa enhet som berät-
tade om den nya palliativa pärmen.

Lokala traditioner eller 
evidensbaserad vård
En del av dagen användes till att diskutera 
de stora skillnaderna i lokala terapitraditio-
ner och dess konsekvenser när det handlar 
om starka opioider.

En tydlig slutsats, som auditoriet i stort 
kunde enas om, är att de speciella prepara-
ten borde räknas som just specialistprepa-
rat, och därigenom ”belasta”, eller finan-
sieras genom sjukhusens budget. 

Ny teknik – ingen tulipanaros
En av de viktiga aspekterna på den bredd 
av preparat och beredningar som finns är 
att det verkligen finns förutsättningar att 
skräddarsy en lyckad behandling om man 
är noggrann i utredning och utvärdering. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att den 
nya teknologin inte är ofarlig. Så är t.ex. 
plåstren både farliga att hantera och kasse-
ra, förutom att de är dyra. De bör alltså av 
flera skäl förbehållas speciella patienter. 

Under denna angelägna rubrik fylldes en stor sal på Sunderby Folkhögskola 
för att lyssna, lära och diskutera med en av landets främsta experter på 
smärtlindring i palliativ vård.  Dr Staffan Lundström från Stockholms sjukhem 
har just kommit ut med en bok om opoider och arbetar med sammanställ-
ningen av sin avhandling på samma tema. Han är en effektiv föreläsare, som 
skyndade upp till vårt stöd under en rykande snöstorm. Vid hans sida fanns 
även Monica Rask-Carlsson från vår egen palliativa enhet som berättade om 
den nya palliativa pärmen.

Individualiserad behandling
Självfallet är grunden för rätt behandling - 
som alltid - en korrekt analys och diagnos. 
Smärtanalysen kräver tid och omsorg, och 
ett lugnt och förtroligt samtal med patien-
ten, något som det ofta syndas med i vår 
stressiga och ”vårdprogramsstyrda” värld.  
Vad är det patienten egentligen behöver 
hjälp med - vad lider hon mest av? Vilka 
behov och förväntningar har patienten på 
vården? Utan svar på dessa frågor blir vår 
behandling meningslös, oavsett vad som 
står i programmet. Ångest och existentiell 
smärta botas inte med morfin, som annars 
är ett utomordentligt hjälpmedel. 

Den stora floran av morfinpreparat ska-
par inte bara nya förutsättningar att indivi-
dualisera behandlingen. De skapar också 
en hel del problem, när de nyttjas i rutin-
vården. Det ”spretiga” ordinationsmönstret 
skapar risker för feldoseringar och andra 
olägenheter, även om omräkningstabeller 
finns att tillgå. 

En svår sjukdomsgrupp, en grupp patien-
ter med mycket speciella behov, som både 
behöver mycket hjälp i och nära hemmet, 
men även ofta måste uppsöka sjukhusets 
akutmottagningar och slutenvård kräver 
kunnig och engagerad personal. Smärt-
dagen i december 2006 var ett tillfälle till 
möte och utbildning och med hjälp av Staf-
fan Lundström lärde vi oss mycket. 

Se läkemedelskommitténs hemsida för 
rapport och bilder från smärtdagen.

Robert Svartholm
Informationsläkare



Totalt för riket stannade förmånskostnaden på 19 miljarder kr mot-
svarande en ökning med 1%. 

Kostnaden för humanläkemedel rekvirerade inom sluten vård 
i vårt landsting, ökade samma period med 19,4 mnkr (19 %) till 
122,6 mnkr.

Vad har hänt det senaste året i öppen vård?
Den totala kostnaden för humanläkemedel för norrbottningar, det 
vill säga inklusive patientens egenavgift, landade på 705 mnkr (ex-
klusive moms). En ökning med 4,4%.

Den totala volymen humanläkemedel uppgick till 158 miljoner 
DDD (dagliga dygnsdoser), vilket är en ökning med 4,2%.

Medelkostnaden per DDD blev 4,46 kr och är i stort sett oför-
ändrad jämfört med 2005.

I läkemedelsförmånen ingår, utöver läkemedel, även kostnaden 
för exempelvis vissa läkemedelsnära handelsvaror.

I det som följer avhandlas enbart humanläkemedlens (ATC-
grupp A-V) utveckling.

Landstingets kostnad för humanläkemedel inom läkemedels-
förmånen var 541 (mnkr), vilket innebär en ökning med 24,7 mil-
joner kr (5%). (Tabell 1)

Av tabellen framgår att under 2006 var kostnaden störst för läke-
medel vid behandling av sjukdomar/rubbningar i ”matsmältnings-
organ och ämnesomsättning” (ATC-grupp A) med 103,5 mnkr följt 
av ”nervsystemets läkemedel”(N) med 100,8 mnkr. 

A-gruppens kostnader byggs framför allt upp av Mb Gaucher 
- medlet Cerezyme (36 mnkr; ökat 3 mnkr), diabetesmedel (30 
mnkr; ökat 1,5 mnkr) samt medel vid syrarelaterade symtom (16 
mnkr; minskat 2 mnkr).

B-gruppens läkemedel ökade mest med 12,9 mnkr.
Av den ökningen utgör förändringar i ”förskrivningsmixen” av  

koagulationsfaktor - preparaten (B02BD) 7 mnkr samt antikoagu-
lantia 4 mnkr.

C-gruppens kostnader minskade mest (- 1,8 mnkr) oaktat en 
ökad volym.

Kostnaden för kalciumantagonisterna minskade med 3,4 mnkr 
trots en volymökning i DDD med 7%, huvudsakligen på grund av 
utbyte till mindre kostsamma amlodipin- generika föranledda av 
patentutgången för Norvasc.

Även för beta-blockerare och serumlipidsänkare minskade kost-
naden, sammanlagt cirka 1 mnkr.

Däremot sågs en kostnadsökning av medel som påverkar renin - 
angiotensinsystemet  med 1,7 mnkr. Bland dem har angiotensin II-
antagonisterna inkl. dito kombinerade med diuretika ökat samtidigt 
som ACE -hämmare inkl. dito diuretika - kombinationer minskat.

L-gruppens läkemedel har ökat i volym (3%) och i kostnad 
(5%). Immunsupressiva (L04), endokrin terapi (L02) samt cytosta-
tika/cytotoxiska medel (L01) har samtliga ökat i kostnad med drygt 
1,5 mnkr vardera medan immunstimulerande medel (L03) minskat 
1,3 mnkr.

Neuroleptika, lugnande- och sömnmedel (N05) tillsammans med 
psykoanaleptika (N06, antidepressiva, demensmedel, psykostimu-
lantia) utgör ungefär halva N-gruppens kostnad.

N05 har ökat i volym (3%) och en ökad användning av framför 

Översiktligt om läkemedelsåret 2006 
i vårt landsting
Landstingets kostnad för läkemedelsförmånen (förskrivningen inom öppen vård till norrbottningar) var cirka 
570 miljoner kr (mnkr inkl moms) år 2006. Det innebär en ökning med 22 mnkr (4,1%) jämfört med 2005.

Tabell 1 (Öppen vård)    
Norrbottens förmånskostnad (mnkr exkl. moms)   
Källa: Apotekets försäljningsstatistik (XPLAIN)

 2006 2005 Diff Diff%

Humanläkemedel 541,1 516,5 24,7 5

A - matsmältningsorgan och ämnesomsättning 103,5 99,2 4,4 4

B - blod och blodbildande organ 53,3 40,4 12,9 32

C - hjärta och kretslopp 68,8 70,6 -1,8 -3

D - hud 8,7 9,4 -0,7 -8

G - urin- och könsorgan samt könshormoner 19,8 18,3 1,4 8

H - hormoner exkl könshormoner 22,2 23,4 -1,1 -5

J - infektionssjukdomar 12,8 13,3 -0,5 -4

L - tumörer och rubbningar i immunsystemet 73,9 70,2 3,7 5

M - rörelseapparaten 15,5 15,6 -0,1 -1

N - nervsystemet 100,8 98,3 2,5 3

P - antiparasitära, insektsdödande m.m 0,4 0,4 0,0 -1

R - andningsorganen 49,1 45,7 3,4 7

S - ögon och öron 10,0 9,5 0,5 6

V - varia 2,3 2,1 0,2 9

allt så kallad atypiska neuroleptika har medfört en ökad kostnad 
(3 mnkr).

N06 har trots volymökning (7%) minskat i kostnad (4 mnkr) 
bland annat kan noteras en kostnadsminskning för det antide-
pressiva sertralin-preparaten med drygt 4 mnkr, men ändock fler 
dygnsdoser, på grund av patentutgången för Zoloft.

Demensmedelskostnaden oförändrad.
R-gruppens kostnad utgörs till nästan 80% av medel vid ob-

struktiva luftvägssjukdomar (R03) som astma och KOL. Volymen 
är i stort sett oförändrad men kostnaden för inhalationssteroider 
kombinerade med luftrörsvidgare (till exempel Symbicort) ökat 
nära 2 mnkr.

Se läkemedelskommitténs hemsida för en mer detaljerad beskriv-
ning av kostnaderna.

Stig Andersson

Så fi xar du Läkemedels-
varning i VAS
Läkemedelsvarning ska reserveras för allvarliga biverkningar 
enligt gällande föreskrift från socialstyrelsen.

För att varningen ska fungera vid ny ordination av läkeme-
del till den aktuella patienten, så måste den knytas till läke-
medelssubstans eller substansgrupp.

Registreringen och knytningen till substansgrupp sker i 
VAS-formulär PA12. Detta utföres företrädesvis av läkare, 
eftersom kunskaper i farmakologi och ATC-systemet krävs 
för att varningen ska läggas på rätt nivå. 

Allergi mot penicillin ska exempelvis läggas på J01C och 
inte på lägre nivåer. Tryck ”enter” när du står i substansrutan 
för att välja rätt nivå i ATC-systemet.

Se enkel anvisning om hur man går tillväga på läkemedels-
kommitténs hemsida.



Dixyrazin, Esucos® tabletter avregistreras 31 april. Orsak 
är en kombination av låg försäljning samt produktionspro-
blem, enligt tillverkaren UCB. Idag fi nns endast en begrän-
sad mängd 10 mg tabletter tillgängliga.

Dixyrazin är ett neuroleptikum men har använts i sjukvården fram-
för allt på grund av sin antiemetiska effekt, medierad via både 
dopamin- och histaminblockad. 

Antiemetisk terapi måste naturligtvis väljas utifrån typ av illamå-
ende hos patienten. Vill man använda antiemetikum i tablettform 
rekommenderar läkemedelskommittén i första hand antihistami-
nen meklozin (Postafen®) som är särskilt lämplig för rörelsesjuka 
och opioidinducerat illamående. Prometazin (Lergigan®) fungerar 
också bra mot postoperativt illamående, men har sederande bief-
fekter. 

Bra vid korttidsbruk
Dopaminreceptorblockerande medel som metoklopramid (Prim-
peran®) eller haloperidol (Haldol®) är bra alternativ för korttids-

Istället för Esucos

Nya teknologier och metoder inom sjukvården kräver 
mer resurser och nya arbetssätt. Parallellt med ökande 
användning av läkemedlen som behandlingsmetod ökar 
också behovet av att kunna koppla resursfördelning till 
användning och uppföljning av nya läkemedel i sjukvår-
den. Hur kan vi göra detta på ett rationellt sätt i länet?

På senare år har det tillkommit nya avancerade läkemedel som i 
hög grad påverkat landstingens budget. Närliggande exempel hittar 
vi inom exempelvis cancerbehandling, reumatologi och så kallade 
särläkemedel eller orphan drugs, läkemedel som är indicerade till 
en mycket liten grupp användare. De här läkemedlen är kostsamma 
men kurativa och har ofta mycket positiva medicinska effekter på 
patienter med svåra sjukdomstillstånd. 

I den andra vågskålen finner vi läkemedel för bred användning i 
befolkningen. Läkemedlen introduceras här ofta som ersättare el-
ler komplement till redan befintlig terapi. Det handlar bland annat 
om riskförebyggande läkemedel som exempelvis blodfettsänkare, 
blodtrycksläkemedel och läkemedel mot obesitas. Här finns även 

Hur ska vi introducera nya läkemedel 
i sjukvården?

symtomlindrande läkemedel mot stora folksjukdomar som KOL, 
artros och depression.

Förslag till introduktionsprocess
I år uppskattar den europeiska godkännandemyndigheten EMEA 
(European Medicines Agency) att man kommer att godkänna un-
gefär 85 läkemedel. Det blir ungefär ett nytt läkemedel var fjärde 
dag. Hur ska vi i länet agera för att de nödvändiga läkemedlen 
introduceras till rätt patienter i sjukvården? Hur ska vi fördela våra 
läkemedelsmiljoner så att slantarna satsas där de bäst behövs? Vil-
ka beslut kan och ska vi ta i dessa frågor? Vem ska fatta besluten?

Diskussioner kommer under våren att föras i alla divisioner om 
detta. På uppdrag av Styrgrupp Läkemedel har Läkemedelskom-
mittén utformat ett enkelt förslag på hur en introduktionsprocess 
av nya terapier skulle kunna byggas upp i länet. Förslaget bygger 
bland annat på Uppsalas modell från onkologiskt centrum på Aka-
demiska sjukhuset samt på erfarenheter från reumatologklinikens 
arbete på Sunderby sjukhus. Nu handlar det om vad du som be-
handlande läkare tycker. 

Anders Bergström

bruk. Haloperidol har visserligen inte in-
dikationen illamående men används 
bland annat inom palliativa 
vården som ett an-
drahandsalternativ. 
Se ”Riktlinjer för 
palliativ vård” på In-
sidan.  

Patentet på ondan-
setron har gått ut och 
medfört en prissänk-
ning (10 ggr billigare än Zofran). 
Den är trots detta ändå tre till fem gånger dyrare per dos jämfört 
med exempelvis Postafen® eller Primperan®. 

Notera att selektiva serotoninantagonister kan ha effekt vid cy-
tostatikabehandling och postoperativt illamående. Vid andra typer 
av illamående är effekten inte lika övertygande.

Anders Bergström

Läkemedelskommitténs nye sekreterare sedan årsskiftet 
heter Stig Andersson. Han kommer nu att jobba 40 pro-
cent med läkemedelskommittén. Resten av tiden fi nns han 
på sjukhus-apoteket Sunderbyn.

Stig är legitimerad apotekare och har bred erfarenhet från läke-
medelsarbete, eftersom han sedan många år arbetar som informa-
tionsapotekare i länet. 

Det är inte första gången han axlar rollen som sekreterare. I den 
lokala läkemedelskommittén, sedermera läkemedelsrådet i Luleå/

Stig ny sekreterare
Boden arbetade han under 1980- och 
början av 1990-talet. 

Stig blir ett värdefullt tillskott för 
oss i frågor som rör exempelvis läke-
medelsvärdering, analyser av läkeme-
delsutvecklingen samt planering och 
uppföljning av olika insatser inom 
läkemedelsområdet. 



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, Eskil Franzén, JOB reklambyrå (eskil@jobreklambyra.se).

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

1) Royle P, Waugh N, McAuley L, McIntyre L, Thomas S. Inhaled insulin in diabetes 
mellitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD003890. 
DOI: 10.1002/14651858.CD003890.pub2.

2006-11-28

Hanteringsordning:
inhalerbart insulin (Exubera®) 

Beslut Läkemedelskommittén 2006-11-07 

Antaget Styrgrupp Läkemedel 2006-11-28 

Fakta om inhalerbart insulin:

1. Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden betonar 

restriktiv användning av inhalerbart insulin (Exubera®). 

2. Inhalerbart insulin är inte effektivare än injicerbart insulin med

avseende på sänkning av HbA1C.

3. Det saknas säkerhetsstudier avseende långtidspåverkan på luft-

vägar.4. Inhalerbart insulin är ungefär fyra gånger dyrare än injicerbart 

insulin.

Sammantaget kan inhalerbart insulin endast komma i fråga för 

en mycket begränsad grupp patienter som inte kan injicera insu-

lin p.g.a. exempelvis stickrädsla.
Läkemedelskommittén rekommenderar därför att patienter som 

vill få behandling med inhalerbart insulin remitteras till endokri-

nolog / diabetolog.

Mats Eliasson 

Johan Alsén 
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Anders Bergström Apotekare
Ordförande Läkemedelskommittén 

Norrbottens Läns Landsting 

Inhalerbart insulin – kostnadseffektivt?
Exubera är ett inhalerbart humant måltidsinsulin som redan börjat marknadsföras brett. Inhalerbart insulin är nytt 
i Sverige men har funnits utomlands i fl era år. Det fi nns en bra sammanställning i Cochrane1) som visar likvärdig 
påverkan på HbA1C som injicerat humaninsulin.

Inhalerbart insulin är endast indicerat för 
vuxna patienter med diabetes mellitus typ 
2, som först ska ha provat tablettbehandling 
med en kombination av minst två diabe-
tesläkemedel utan att ha fått tillfredsstäl-
lande effekt. Till vuxna typ 1 diabetiker kan 
det ges som tillägg till långtids- eller med-
ellångtidsverkande insulin som ges under 
huden. Indikationstexten avslutas med for-
muleringen: ”om de potentiella fördelarna 
med tillägg av inhalerbart insulin överväger 
eventuella risker.”

Väg fördelen mot okända risker
Fördelen med att inte sticka sig måste vägas 
mot risker för oönskade effekter i  bland an-
nat luftvägarna. 

En sänkning av lungfunktionen har note-
rats i flera studier. I produktresumén påpe-
kas att alla patienter initialt måste genomgå 
spirometri samt uppföljande kontroller ef-
ter påbörjad behandling. Exubera är vidare 
kontraindicerat till lungsjuka, rökare, barn, 
gravida och personer med hjärtsvikt. Det 
finns heller inte mycket erfarenhet av Exu-
bera-behandling till personer över 75 år.

Kostnadsökning utan bättre metabol 
effekt
Läkemedelsförmånsnämnden begränsar 
subventionsmöjligheterna till patienter 
som ”inte kunnat uppnå tillfredsstäl-
lande blodsockerkontroll på grund av 
dokumenterade svårigheter med in-
jektion av insulin.”

Inhalerbart insulin blir ungefär 
fyra gånger dyrare än injektion. 
Studier visar likvärdiga metabola 
effekter. Utifrån dagens kun-
skapsläge verkar alltså behand-
ling med Exubera ha en klart 
sämre kostnadseffektivitet än 
injicerbart insulin.

Därför rekommenderas en 
återhållsam attityd med 
övervägande om remiss till 
diabetolog om patienten 
vill prova Exubera. Se 
Läkemedelskommitténs 
förslag till hanterings-
ordning här bredvid.

Anders Bergström

Kalendarium för 
läkemedelsutbildningar
Kalendarium för läkemedelsutbildningar finns i högerspalten på vår hemsida. Här 
samlar vi samtliga läkemedelsrelaterade utbildningar i länet. Kalendariet kan nu-
mera även nås direkt via ”Kurs & seminarium” eller ”A-Ö” på Insidan. Klicka dig in 
där så hittar du länken ”Läkemedelsutbildningar”.


