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Nytt avtal 
om sam-
arbete med 
läkemedels-
industrin 
Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har tillsammans med Lä-
kemedelsindustriföreningen (LIF) 
omarbetat nu gällande avtal om 
läkemedelsföretagens läkeme-
delsinformation och utbildning till 
läkemedelsförskrivare. Det nya 
avtalet kommer att börja gälla 
från och med april 2007. 

En av nyheterna i avtalet är att även 
samarbete i form av förskrivningsstu-
dier, kvalitetsprojekt med mera måste 
regleras i lokala avtal. En annan nyhet 
är att läkemedelsindustrin inte kommer 
att sponsra konferenser som förläggs 
till platser där det pågår publikdra-
gande idrottstävlingar och liknande. 
Avtalet i sin helhet finns nu inlagt på 
läkemedelskommitténs hemsida.

Under våren kommer avtalet att tas 
upp i Styrgrupp Läkemedel för anta-
gande och beslut om eventuella lokala 
omarbetningar för länet. Hör av dig till 
din länschef/chefsläkare om du har 
synpunkter.

Anders Bergström

I  FAS UT samlar Västerbottens läkeme-
delskommitté aktuell kunskap och erfa-
renheter om utvärdering och förändring av 
ofta använda läkemedelsterapier i svensk 
sjukvård. Nya FAS UT2 har fått ett betyd-
ligt större omfång, eftersom den innehåller 
flera helt nya kapitel utöver reviderade ka-
pitel från den första versionen. 

Aktuella fakta
Claes Lundgren, som är författare till FAS 
UT är läkare och specialist i allmänmedi-
cin. Utifrån ett brett kontaktnät med spe-
cialister och sina egna erfarenheter inom 
den palliativa vården har han sammanställt 
aktuella fakta till hjälp vid utvärdering och 
uppföljning av läkemedelsbehandling.

FAS UT2 – här!
Vilka läkemedel på listan bör utvärderas i första hand? Finns det några pre-
parat vi kan sluta med på en gång? Hur ska jag trappa ned den här medici-
nen? Det här är frågor vi kan få hjälp med i den nya ”FAS UT2” som är en ny 
version av den första ”FAS UT”, som gavs ut år 2005.

Claes framhåller att syftet med FAS UT 
-idén är att skapa trygghet och mod att vid 
behov kunna fasa ut läkemedelsbehand-
lingar eller att avstå från läkemedel som 
inte tillför klara fördelar. 

FAS UT2 kan alltså komma till använd-
ning på många sätt i praktisk sjukvård och 
boken borde finnas på skrivbordet hos 
varje läkare, apotekare och sjuksköterska 
som kommer i kontakt med äldre och deras 
läkemedelsbehandling. 

Nyligen skickade Läkemedelskommittén 
ut ett gratisexemplar till alla vårdcentraler 
i länet. Vill du beställa ett eget exemplar 
kostar det 145 kr och beställes enklast ge-
nom att gå in på www.fasut.nu. 

Anders Bergström

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

FAS UT är ett viktligt komplement till FASS.



Folkets hus i Umeås stora sal var inte 
fylld till bristningsgränsen, men det 
var många intresserade läkare och 
andra som deltog i tredje upplagan 
av Läkemedelsdagarna.  

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna  
hade åter skapat ett brett och viktigt urval 
av föreläsare och teman. Kritiska frågor av 
praktisk betydelse för vården belystes av  
föreläsare från hela Sverige.

Den stora lokalen till trots utbröt debatter 
med föreläsarna, så man får förmoda att ar-
rangemanget fyller en stor funktion och har 
kommit för att stanna.

Jakten på riskfaktorer
Hur aktiva ska vi vara vid jakten på risk-
faktorer? Patienterna efterfrågar vård och 
står i kö, när vården i stället tjatar och jagar 
motsträviga individer, som ”inte gör som vi 
säger” - eller vill ha subventionerade läke-
medel med blygsam effekt, samtidigt som 
de fortsätter att röka. 

P-O Olsson från Karlstad, diskuterade 
måluppfyllelse vid diabetes. Att behand-
lingsmål och vinster skiljer stort avseende 
typ1 eller typ 2 framgick tydligt, och det är 
viktigt eftersom det är lätt att dra allt över 
samma kam. Han lyfte fram de stora risker-
na vid hypoglykemier, och likaså de vik-
tiga förbehåll som de flesta ”vårdprogram” 
presenterar: HbA1C-målen går ej att nå för 
alla patienter - speciellt för de patientkate-
gorier som befolkar sjukhem och de flesta 
vårdcentralsmottagningar.

 Anders Hernborg från Halmstad fortsat-
te på diabetestemat. Han påvisade betydel-
sen av skärpt blodtrycksbehandling, som 
ofta kräver både två och tre olika preparat. 
Samtidigt visade han tydligt det absurda i 
att behandla med Lipitor, Cozaar, Triatec 
och Norvasc, när motsvarande ämnen finns 
för en tiondel av priset. Många fler kan få 
mycket bättre behandling för en bråkdel av 
kostnaden. 

Jan Håkansson från Östersund komplet-
terade med en bredare expose över övriga 
riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar. Frågan 
om ”polypill” eller om större delen av be-
folkningen ska behandlas farmakologiskt 
hann vi inte med, men avslutningsvis be-
tonades att vi ska erbjuda patienterna våra 
kunskaper och en behandling, men att pa-
tienten ska välja och besluta själv.

Barnpsykiatri
Barn som små vuxna, eller blivande vuxna, 
diskuterades utifrån den ökade förskriv-
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ningen  av mediciner mot depressioner och 
ADHD. Ska vi farmakologisera livskriser 
och uppfostran, eller ska vi låta bli att be-
handla våra barn med effektiva farmaka? 

Lars Joelsson, tidigare barnpsykiatriker 
här i Norrbotten, berättade medryckande 
om behandlingseffekter och vikten av att 
utredning och uppföljning sköts professio-
nellt. Internationellt finns erfarenheter av 
överbehandling och indikationsglidning, 
som vi helst vill undvika här hemma. 

Att barn inte är små vuxna utan ut-
vecklas, diskuterades av Bruno Hägglöf. 
Symtomatologin ändras och biverknings-
problematiken också. Detta får betydelse 
när barnen övergår från barnpsykiatrin till 
den vuxna organisationen. Bruno betonade 
att man som övertagande läkare måsta ta 
ställning, ta ansvar och bilda sig en egen 
uppfattning av patientens problem. Denna 
allmängiltiga sanning går inte att betona 
nog mycket - allt för många recept förlängs 
slentrianmässigt.

Nya läkemedel
Övriga programpunkter omfattade en ge-
nomgång av de nya dyra läkemedlen för 
reumatiska och neurologiska sjukdomar, 
och för tumörer. Vi står ännu i början på 
denna utveckling, så snart kommer sanno-
likt generika att pressa dessa kostnader till 
rimligare nivåer. Frågan om prioriteringar 
och politiska styrningar diskuterades också, 
men fann givetvis ingen lösning. Hur ska 
det demokratiska inflytandet få genomslag 
i djungeln av lobbygrupper och engagerade 
forskare?

Medicinska paradoxer
En del av prioriteringsdiskussionen belys-
tes dag 2. David Eberhardt, psykiatriöver-
läkare i Stockholm problematiserade tidens 
tendens att medikalisera ångest och livskri-
ser, och följdes av Kerstin Hulter Åsberg, 
som undrade om vi medikaliserade ihjäl 
våra äldre eller försökte medicinera bort 
åldrandet. Möter vi dödsångest med empati 
eller piller? Omprioriteringar på dessa om-
råden kanske kan frigöra resurser till mer 
angelägna uppgifter? 

Dagarna avrundades med diskussioner 
om behovet och förutsättningar för forsk-
ning. Forskar vi på rätt saker? Frågan är vik-
tig, inte minst i ett internationellt perspek-
tiv. Då blir jakten på våra riskfaktorer rätt 
absurd - även om rökning och tilltagande 
övervikt är ett större problem i tredje värl-
den än hos oss. Som avslutning påminde 
oss Josef Milerad från Läkartidningen om 
att många av världens största medicinska 
upptäckter börjat vid sjuksängen, fortsatt 
via fallbeskrivningar i lokala tidskrifter, 
och slutat med stora internationella genom-
brott. 

Den kliniska observationen kräver kun-
nig personal med tid 
för reflexion, som 
möter patienter. Detta 
löser vi inte med In-
ternet, TeleQ eller 
slentrianmässiga för-
skrivningar. 

Robert Svartholm
Infoläkare



Ett viktigt utbildningstillfälle för 
sjuksköterskor inom länssjukvård, 
primärvård samt kommunal hälso- 
och sjukvård kring läkemedelsbiverk-
ningar och biverkningsrapportering.

Möjlighet för samtliga sjuksköterskor att 
kunna rapportera biverkningar kommer att 
införas under 2007 enligt Läkemedelsver-
ket. Sjuksköterskan, som har nära kontakt 

Plats Datum Tid Lokal

Kiruna sjukhus 16 april  09.00-11.30, 13.00-15.30 Samlingssalen, Kiruna sjukhus

Gällivare sjukhus 17 april 09.00-11.30, 13.00-15.30 Aulan, Gällivare sjukhus

Sunderby sjukhus 18 april  14.00-16.30 Sal 2:3 Konferenscentrum;
   Sunderby sjukhus
 19 april 09.00-11.30, 13.00-15.30 Aulan, Konferenscentrum,
   Sunderby sjukhus

Luleå   20 april 09.00-11.30 Styrelserummet, Landstingshuset 

Boden   20 april 13.00-15.30 Aulan, Administrationen 
   ”Gamla sjuksköterskeskolan”, Boden

Kalix sjukhus 2 maj 13.00-15.30 Staren, Kalix sjukhus
 3 maj 09.00-11.30, 12.30-15.00 Staren, Kalix sjukhus  

Piteå sjukhus 7 maj 13.00-15.30 Häggen, Piteå sjukhus
 8 maj 09.00-11.30 F m Häggen, Piteå sjukhus
  12.30-15.00 E m ”Uppehållsrummet”, Piteå sjukhus

Arvidsjaur     9 maj 10.00-12.30 Konferensrummet, 
   Arvidsjaurs vårdcentral

Målgrupp: Sjuksköterskor inom länssjukvård, primärvård samt kommunal hälso- och sjukvård

Inbjudan till dig som är sjuksköterska
med patienten, har en viktig roll när det 
gäller upptäckt och rapportering av miss-
tänkta läkemedelsbiverkningar.    

 Vid utbildningen diskuteras definitioner 
och mekanismer. Vad bör du som sjukskö-
terska vara observant på som kan ge miss-
tanke om en läkemedelsbiverkning? Hur 
anmäler man en misstänkt biverkning?

Läkemedelskommittén i Norrbotten an-
ordnar i samarbete med föreläsare Martin 

Bäckström från Biverkningsenheten vid 
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå ut-
bildningstillfällen för sjuksköterskor på 
nedanstående platser och tider.

Utbildningen är avgiftsfri. Ingen för-
handsanmälan.

Välkommen!  

Värdet med EPO-behandling vid 
cancersjukdomar ifrågasatt
Mot bakgrund av utfallet i två publicerade studier har värdet av behandling 
med erytropoietin (EPO) av patienter med cancer ifrågasatts. Läkemedels-
verket gick i januari ut med en rekommendation om stor försiktighet med 
EPO vid cancer, speciellt vid stora och därmed syrefattiga cancrar. 

Man har sett en kraftigare tillväxt av cancer hos de patienter som får EPO. Det finns 
svagheter i de redovisade studierna, men sammantaget finns skäl till försiktighet me-
nar Läkemedelsverket. Norrbotten hör till de län som har en hög användning av EPO 
(1,14 DDD per tusen invånare och dag, där genomsnittet i riket är 0,91) men om det är 
till cancersjuka eller andra grupper kan vi inte utläsa av statistiken. Användningen till 
njursjuka berörs givetvis inte av varningen.

EPO kan höja livskvaliteten vid cancersjukdom för patienter med anemi. Detta ska 
vägas mot riskerna för snabbare tumörtillväxt. Anemi hos cancersjuka kan ofta även 
behandlas med intermittenta transfusioner med lika god symtomlindrande effekt. 

Sven Söderberg, rehab-reuma
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För en lyckad upphandling måste de läke-
medel som väljs ut för användning priorite-
ras enligt följande ordning: 
1. Medicinsk och farmacevtisk ändamåls-
enlighet, 
2. Hög leveranssäkerhet, 
3. Hög rabatt. 

I nuvarande upphandling finns det en hel 
del sådana goda val att göra för ansvariga 
inom slutenvården. Listan över alla upp-

Upphandling slutenvårdsläkemedel 
– lägesrapport
De fyra landstingen i den norra regionen har sedan några år gemensamt upphandlat läkemedel för användning i slut-
envården. Nuvarande upphandling som blev klar 2005 är nu förlängd och varar till och med 2009. Under 2006 erhöll 
slutenvården i landstinget rabatter som motsvarar över 10% av totala slutenvårdskostnaderna för länet. De läkemedel 
som gett mest i rabattåterbäring fi nns ff.a. inom nervsystemets läkemedel, kontrastmedel, blod, vätskor, onkologi och 
antibiotika.

handlade läkemedel finns i högerspalten på 
läkemedelskommitténs hemsida.

 Det finns idag långt över hundra leve-
rantörer av läkemedel och medicintekniska 
produkter till sjukvården. Ett problem med 
en upphandling är att man får en alldeles 
för stor mängd anbud så att det blir svårt 
att se vilka läkemedel man verkligen ska 
satsa på . I dagens upphandlingsavtal har vi 
en mycket lång lista med anbud. Att hitta 
guldkornen som utöver ändamålsenlighet 
ger bra rabatter har krävt att man går ige-
nom listan på avdelningsnivå. Därefter har 
anpassning måsta ske till omkringliggande 
klinikers användning på respektive sjukhus 
för att undvika irrationalitet och säkerhets-
risker när patienter vårdas på flera enheter. 

Samordning inom landstinget
Det finns behov av en divisionsöverbryg-
gande samordning på landstings- eller minst 
sjukhusnivå där man gör ett förarbete som 

sedan förenklar arbetet med bas-sortiment 
på varje avdelning.  Överenskommelsen 
under 2006, mellan verksamhetsområdena 
akut och kirurgi, när det gäller användning 
av totalparenteral nutrition, är ett gott ex-
empel. Ett annat  är den samordnande roll 
sjukhusapoteken och läkemedelsansvariga 
på avdelningarna har, när det gäller att 
lägga upp och kontinuerligt underhålla bas-
sortimentet på respektive avdelning. 

Under våren kommer vi att ta de första ste-
gen i planeringen av en ny upphandlingspe-
riod från 2009. Jag kommer att tillsammans 
med sjukhusapotekare och upphandlings-
ansvarig ta kontakt med sektionscheferna 
så att vi tillsammans kan beskriva behoven 
utifrån NLLs horisont. Ambitionen är att 
börja arbetet med urval av intressanta pro-
dukter underifrån. När väl alla anbud kom-
mer måste vi i ett tidigt skede fokusera på 
de mest intressanta preparaten. 

Anders Bergström

Vareniklin är en så kallad partiell agonist 
på den nikotinerga acetylkolin-receptorn 
och konkurrerar med nikotinets bindning 
till densamma, på så sätt  ska ”lustupp-
levelsen” vid rökning samt abstinens-
besvär vid rökslut minska.

Rekommenderad behandlingstid är 12 
veckor och enligt godkännande-studier-
na uppnås kontinuerlig rökfrihet , vid ett 
års uppföljning, hos cirka 20%  jämfört 
med 10% för placebogruppen. Gastro-
intestinala biverkningar dominerar och 
vanligaste rapporterade biverkan illa-
mående drabbade var tredje behandlad. 

Ej så rykande aktuellt
Champix är ett nytt läkemedel (tabletter) för rökavvänjning hos vuxna som innehåller substansen vareniklin. 
Sedan tidigare fi nns olika former av nikotinersättningspreparat (t ex Nicorette) samt bupropion (Zyban) godkänt 
för denna indikation. 

Insomnia och abnormala drömmar sågs hos 
fler än 10%.

I dagsläget föreligger begränsad erfaren-
het av vareniklinbehandling vid bland annat 
hjärtkärlsjukdom, KOL, epilepsi, psykiska 
besvär, gravida/ammande samt i ålders-
grupperna under 18 år samt över 75 år.

Beräknad kostnad för 12 veckors behand-
ling med Champix är 2 200 kronor, 7-9 
veckor med Zyban 950-1 900 kronor samt 
tre månader med nikotinersättningspreparat 
1 300-1 600 kronor.

Röker man ett halvt paket av billigaste ci-
garettmärket per dag kostar det cirka 2 000 

kronor för tre månader. Champix ingår 
för närvarande ej i läkemedelsförmånen.

Läkemedelsverkets värdering
Champix innebär en ny behandlingsprin-
cip vid rökavvänjning och kan därför 
vara ett värdefullt tillskott, men bör tills 
vidare betraktas som ett andrahandsme-
del på grund av mindre känd biverk-
ningsprofil jämfört med de nikotininne-
hållande medlen.

Stig Andersson


