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Överläkare Greger Lindberg, gastro-
enterolog Huddinge sjukhus, medverkar
i expertgrupp mage-tarm i Sydvästra Lä-
kemedelskommittén i Stockholm. Han
medverkade även i SBU:s expertarbete
vid framtagande av rapporten ”Ont i ma-
gen” år 2000. Rebound-effekt efter ut-
sättande av syrahämmare har diskute-
rats mycket på senare tid. Greger Lind-
berg gör här en litteraturgenomgång i
ämnet samt redovisar resultat av studier
på friska försökspersoner.

Läs hela artikeln på sid 4.

Under en halvdag har läkarsekrete-
rare vid vårdcentraler utbildats för
att lära sig ta ut läkemedelsrappor-
ter - förskrivning från vårdcentral-
ens förskrivare och även förskriv-
ning till vårdcentralens befolkning.

Budgetuppföljningsrapport varje månad
och fördjupade rapporter för medicinsk
uppföljning av läkemedelanvändning var-
je kvartal.

Motsvarande utbildning för sekreterare

Nu finns all anledning att införa Bedside-
funktionen i VAS ur läkemedelssynpunkt.
Det går nämligen bra att kopiera in
MOM:ens läkemedel i Bedside-funktio-
nen. Vid utskrivning kan också kopiering

Läkarsekreterare utbildade
i läkemedelsstatistik

inom sjukhusvården sker i dagarna.
Har ni missat chansen att delta? Hör av

er till kommittén, gudrun.marklund@nll.se.
Finns behovet ordnar vi ett uppsamlings-
heat.

Bedside ger bättre
läkemedelsdokumentation

tillbaka till MOM ske. Läkemedelskom-
mittén uppmanar klinikerna att försöka få
dessa funktioner införda.

Läs vidare sid 3.

PPI-beroende
- ny sjukdom?

Hjälp med specialrapporter kan fås
från läkemedelskommittén för de frå-
geställningar som ej belyses med
standardrapporterna. De utbildade
läkarsekreterarna kan hjälpa till med
frågeformulering.

Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå och Västerbottens Läkemedelskommitté
inbjuder till ett seminarium i det angelägna ämnet ”Att sätta ut läkemedel - kliniskt viktigt
men praktiskt svårt”. Tid och plats: Skellefteå (Expolaris) onsdag 9 april 2003 kl 13-17.

Gå in på NLK:s hemsida (www.nll.se) för anmälning och program.

Att sätta ut läkemedel

Nya Dosreceptet
Dosreceptet är fastställt av Läke-
medelsverket och ersätter det
gamla ordinationskortet i APO-
DOS. Det kommer att börja an-
vändas under veckorna 12-13.
I enlighet med Socialstyrelsens föreskrif-
ter är Dosreceptet likställt med ordina-
tionshandling. Vid framtagandet av Dos-
receptet har syftet varit att öka säkerhe-
ten, minska risken för feltolkningar samt
att anpassa till dagens krav i gällande fö-
reskrifter.

Dosreceptet ska användas vid all för-
skrivning av läkemedel och förbruknings-
artiklar till patienter med Dosexpedition.
En förutsättning för en god läkemedel-
sanvändning är att aktuellt Dosrecept all-
tid följer med patienten vid läkarbesöket.

Dosapoteket, DOS-i-Norr, kommer
inom kort att skicka ut riktad information
till berörd vårdpersonal. Se även bild på
läkemedelskommitténs hemsida
(www.nll.se / hälso-sjukvård / läkeme-
delskommittén)

Under året kommer ytterligare vidare-
utveckling med databaserade dosordina-
tioner, s k E-dos, att introduceras i länet.
Dosreceptet gäller tills vidare under över-
gångsperioden.

Lena Lundstig, Dosapoteket DOS-i-Norr



Arbetet med att färdigställa länsre-
kommendationer för Astma bronchi-
ale och Kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom pågår. En arbetsgrupp med
förankring över länet har arbetat
med detta sedan hösten 2001.
Tanken är att professionen med god för-
ankring över länet ska enas om aktuella
rekommendationer gällande utredning,
behandling och ev rehabilitering. Arbetet
har gott vetenskapligt stöd, då det baseras
på de aktuella nationella riktlinjer som
finns hämtade från SBU-rapporten samt
Läkemedelsverkets workshops.

Presentation och förhoppningsvis dis-
kussion med kompletterande synpunkter
planeras över länet under veckorna 12-13-
14. Det är tacksamt om all personal som
handlägger patienter med sjukdomarna
Astma och KOL kan deltaga.

Mötena planeras enligt följande:

Kalix sjukhus, Samlingssalen plan 2
(intill matsalen) tisdagen den 18 mars kl
13.00 - 16.30. Ansvariga Torbjörn Harr,
Kalix vårdcentral samt Berne Eriksson,
medicin Piteå.

2001 2002
NLL-kostnad Patientkostnad NLL-kostnad Patientkostnad

(mkr) (mkr) (mkr) (mkr)

SIMVASTATIN 21.5 5.5 25.0 6.5
ATORVASTATIN 11.3 2.9 12.3 3.3
PRAVASTATIN 1.5 0.3 1.7 0.4
Cerivastin 0.3 0.09
FLUVASTATIN 0.1 0.4 0.1 0.05

Summa (kr) 34.614421 8.874864 39.136380 10.211382

(OBS! Kostnaderna för varje läkemedel är avrundade. Totalsumman är dock exakt.)

Statiner i Norrbotten
Statiner är en läkemedelsgrupp med stor och ökad betydelse inom
sekundärprevention vid hjärt-/ kärlsjukdom.

Länsrekommendationer Astma-KOL
Gällivare sjukhus, Aulan, tisdagen den

25 mars kl 13.00 - 17.00. Ansvariga Ulf
Bolsöy, medicin Gällivare samt Hugo Hag-
stad, lungmedicin Sunderbyn.

Sunderby sjukhus, torsdag den 27 mars
kl 13.00 - 17.00. Ansvariga Lars Hetta och
Lars-Gunnar Larsson, bägge lungmedicin
Sunderbyn.

Piteå sjukhus, Aulan, OBS! Nytt da-
tum: onsdagen den 2 april kl 13.00 - 17.00.
Ansvariga Berne Eriksson, medicin Piteå
samt Anne Lindberg, lungmedicin Sunder-
byn.

Kiruna sjukhus,  Samlingssalen, tors-
dagen den 3 april kl 13.00 - 16.00.

Ansvariga Gruffydd Jones, Kiruna pri-
märvård samt Lars Hetta, lungmedicin
Sunderbyn.

De som så önskar kan börja mötet med
lunch kl 12 i resp sjukhus matsal.

De synpunkter som framkommer vid
dessa möten kommer att tas upp till dis-
kussion och beaktas innan behandlingsrikt-
linjerna fastställes. Arbetet beräknas vara
färdigt före sommaren 2003.

Välkomna!

Ulf Bolsöy, projektledare

Under april månad upphör patentet på Sim-
vastatin, den mest använda statinen i lä-
net. Denna plats har detta läkemedel främst
fått på grund av god dokumentation.

Marknaden för Statiner är ca 50 miljo-
ner kr per år i Norrbotten och i stigande.
(se tabell).

Marknadsföring
Av tidigare erfarenheter kommer prisre-
duktionen på Simvastatin att bli minst 30%
inom några få månader. Andra tidigare er-
farenheter har lärt oss att en storstilad
marknadsföring kommer att inledas för att
lyfta fram patenterade statiner med en

blandning av mer eller mindre välunder-
byggda argument. Ett bestämt fasthållan-
de vid det väldokumenterade simvastati-
net har en avgörande positiv betydelse för
utvecklingen av läkemedelskostnaderna
under åtminstone 2003 och 2004.

Följer utvecklingen
Läkemedelskommittén kommer att följa
utvecklingen och verka för att ytterligare
vinster kan hämtas hem via en ”prisför-
frågan i öppen vård” som förhoppnings-
vis kan ge en viss återbäring till förskri-
vande enheter. När eller hur detta kan ske
är ännu inte riktigt överblickbart.

Nya NLK-medarbetare

Peter Skeppar
Jag är psykiater och sedan 1997 över-
läkare vid Vuxenpsykiatrin i Luleå/
Boden/Kalix och sektionschef vid
Vuxenpsyk vid Sunderby sjukhus och
Närpsyk i Luleå.

1985 kom jag till Luleå som vik-
arierande underläkare. Har gjort både
min AT och ST här.

Sedan 1987 är jag och min familj
bosatt här. Vi trivs bra, men gör resor
södut varje år eftersom vår släkt bor i
Skåne och Sydtyskland.

Sedan våren 2002 sitter jag med
som profilläkare i det s k lokala rådet
vid Sunderby sjukhus och sedan hös-
ten som psykiater i NLK. I läkeme-
delsfrågor är jag även sammankallan-
de inom Psykiatridivisionens exper-
tråd för läkemedel.

Gun Ohlsson
Jag är distrikts-
sköterska med
förskrivnings-
rätt på Eriks-
lunds VC i Bo-
den. Har varit
sjuksköterska
sedan 1980,
mest  inom
akutsjukvården.

1993 flyttade vi till Norrbotten från
Småland och jag började min vidareut-
bildning i öppen hälso- och sjukvård.

Sedan förra hösten är jag sjuksköter-
skerepresentant i NLK. Jag hoppas till-
föra NLK-gruppen sjuksköterskans er-
farenheter av läkemedelsbehandling
från både vårt patienternas perspektiv.
Ni kollegor ute i länet ta gärna kontakt
med mig via mail, gun.ohlsson@nll.se,
om ni har frågor som kan diskuteras i
NLK.

Gruffydd
Penrhyn Jones
Jag arbetar på
VC Malmen i
Kiruna sedan år
2000. Före det
arbetade jag i
Gällivare på VC
Björken och VC Forsen.1993 kom jag
till Gällivare. Ett sabbatsår från min
tjänst som GP i Treffynnon i Norra
Wales blev permanent. Jag är gift och
har tre vuxna barn. Växte upp i Caer-
narfon i Wales och utbildade mig i
London. Mina fritidsintressen är fis-
ke, körsång och amatörteater.



Vad innehåller då Bedside?
Förutom sin rondfunktion har den även en läkemedelsdel för

ordination samt administration. Meningen med Bedside är att du
ska kunna läsa och registrera i VAS under pågående rond. För
detta krävs en bärbar PC med möjlighet att koppla upp sig mot
ett trådlöst nätverk (RLAN). Du kan dessutom arbeta vid statio-
när PC från annan plats via nätverk. Det här innebär att du kan
ordinera läkemedel, labprover m m var du än sitter på sjukhuset.
Ett arbete som du tidigare var tvungen att göra på avdelningen.

Här följer exempel på en del av de många funktioner som Beds-
ide innefattar med tyngdpunkt på läkemedelsdelen.

VA (13) Rond
Här planerar du vården kring patienten. Rondbilden visar vilka
labprover som är beställda, remisser som är skrivna samt de
kroppsfunktioner du valt att mäta på patienten (bltr, puls, temp
m m). Dessutom når du rapportbladet från omvårdnadsdokumen-
tationen.

VA (12) Läkemedelsinmatningen
 SV läkemedelslistan - här lägger du upp de läkemedel som pa-
tienten ska ha under vårdtiden. Du kan lägga upp en ny ordina-
tion, preparat för preparat eller så kan du välja att kopiera över
från MOM (Receptmodulen) eller från ett tidigare vårdtillfälles
läkemedelslista. Dessutom finns det ordinationsmallar liknande
MOM:s standarddosering.

Med ordinationsmallar menas färdiga ordinationer som du kan
hämta för att underlätta arbetet. Läkemedelslistan är oändlig. Det
innebär att du slipper skriva nya läkemedelslistor, vilket du var
tvungen till i pappersdokumentationen.

Sjuksköterskan kan lägga upp s k  Telefonordinationer som
hon kan styra till ordinerande läkare som signeras t ex via JO12
(vårdgivares signeringslista) eller i läkemedelslistan direkt.

Du kan också se hur mycket som är administrerat av ett prepa-
rat pågående dygn (med sign och klockslag) via detaljinforma-
tion i läkemedelslistan. När patienten skrivs ut kan du kopiera
från läkemedelslistan till MOM för att där kunna lägga upp re-
cept på de preparat som patienten behöver inför hemgången.

VD7 Administreringslistan
Här hamnar de läkemedel som ordinerats i läkemedelslistan, och
här registrerar och administrerar sjuksköterskan patientens med-
icin. Beredningsformerna sorteras i olika vyer en för po (per os),
en för injektioner och en för infusioner. Läkemedel, mängd och
klockslag signeras av administrerande vårdgivare. Infusioner re-
gistreras i patientens vätskedygn med automatik vilket är unikt
för Bedside i jämförelse med liknande system.

Slutligen
Vården idag kräver ett system som är effektivt och hanterbart
under pågående vårdarbete.

Bedside är ett mångsidigt redskap med många finesser för att
kunna tillmötesgå användaren i vården utifrån deras önskemål
och behov.

Per Nilsson

Bedside ett vårddokument
Bedside ingår i VAS som vårddokument. Med denna funk-
tion ska man på vårdavdelningen ersätta patientrapport-
systemet Kardex (pappersdokumentation). Det som gör det
praktiskt är att du parallellt med Bedside kan nå övriga
funktioner i VAS som journal, lab, röntgen m m.

VA (13) Rond

VA (12) Läkemedelsinmatningen

VD7 Administreringslistan

Omeprazol - generika
I februari upphörde Astrazeneca´s patent på omeprazol
(Losec). Läkemedelsverket utreder nu frågan om omepra-
zol-generika är utbytbara mot Losec enterokapslar och
Losec mups. Astrazeneca´s strategi verkar bli att stå fast
vid det höga priset på Losec och samtidigt sätta in rättsli-
ga åtgärder mot konkurrenterna som lägger sig 40% lägre
i pris. Läkemedelskommittén kommer att följa utveckling-
en med intresse och ber att få återkomma i frågan. Möjlig-
heter till stora besparingar finns.
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Det finns alltså en fysiologisk grund till
att behandling med syrasekretionshäm-
mande medel kan leda till symtomfram-
kallande överproduktion av saltsyra. Om
detta är kliniskt relevant och därmed ett
problem för våra patienter återstår att ta
reda på.

Saltsyran är viktig för matsmältningen
och försvaret mot infektioner i mag-tarm-
kanalen, därför finns sådana reflexme-
kanismer. Den mest kända av dessa re-
flexmekanismer vid hämning av syrasekre-
tionen är att en minskad produktion av salt-
syra leder till en ökad frisättning av det
trofiska hormonet gastrin, som i sin tur
uppreglerar eller stimulerar tillväxt av de
så kallade ECL-cellerna i magsäcken.
Dessa ECL-celler producerar mer hista-
min, som slutligen leder till en ökad pro-
duktion av saltsyra i parietalcellerna.

 Fenomenet noterades först med hista-
min- H2 -receptorblockerare och senare
med protonpumpshämmare.

Studier pekar åt samma håll
Det är oklart hur lång tid man behöver be-
handla med mediciner som hämmar salt-
syraproduktionen för att en reflexstimule-
rad syrasekretion ska bli betydelsefull.
Fyra veckors behandling med standarddo-
ser av ranitidin och nizatidin gav en ök-
ning av den basala nattliga syrasekretio-
nen på 57-100% två dagar efter utsättning
av medicinen. Behandling med omeprazol
40 mg/dag under 2 resp. 3  månader gav
kraftig stegring av gastrininsöndring och
syrasekretion 14 respektive 15 dagar efter
avslutad behandling. Gastrinnivåerna tycks
gå ned till normala värden efter 10-14 da-
gar hos de flesta men en del uppvisar fort-
satt förhöjda värden. I en studie av Blum
och medarbetare gavs endast 5 dagars be-
handling med lansoprazol men detta var
tillräckligt för att erhålla en stegring av
gastrin som höll i sig under 10-14 dagar
efter avslutad behandling.

Försökspersonerna?
Den kliniska betydelsen av reflexinduce-
rad hypersekretion av saltsyra har stude-
rats i några få studier. Smith och medar-
betare jämförde ranitidin och placebo hos
friska frivilliga utan föregående dyspep-

PPI-beroende - en ny sjukdom?

Mediciner som hämmar saltsyrasekretionen i magsäcken, provocerar samtidigt ett antal
kroppsegna reflexmekanismer för att återställa syrasekretionen till ett jämviktsläge.
När en behandling med saltsyrahämmande läkemedel upphör, fortsätter sekretionen av
saltsyra att öka under en tid, tills dess att kroppens reflexmekanismer slår av på takten,
nedreglerar saltsyraproduktionen och en ny jämvikt uppnås.

tiska besvär. Efter 2 månaders behandling
med ranitidin utvecklade 59% av försöks-
personerna dyspeptiska besvär under 10
dagar efter utsättning medan 14% av pla-
cebo-behandlade fick dyspepsi (p<0,05).
Farup och medarbetare fann emellertid
ingen säkerställd ökning av symtom hos
patienter med refluxbesvär efter 5 dagars
behandling med lansoprazol 60 mg/dag.
Patienterna som studerades hade emeller-
tid relativt uttalade symtom. Detta tillsam-
mans med den korta behandlingsperioden
gjorde att studien kanske inte var lämpligt
utformad för att avslöja reflexinducerad
hypersekretion av saltsyra och därmed
sammanhängande symtom.

Dyspeptiska besvär hos
friska försökspersoner
Vid Huddinge Universitetssjukhus genom-
fördes nyligen en studie där 36 friska för-
sökspersoner till behandlades med ome-
prazol eller placebo under 2 veckor. Dys-
peptiska besvär registrerades dagligen
under behandling samt under 2 veckor ef-
ter avslutad behandling med hjälp av Glas-
gow Dyspepsia Questionnaire, ett valide-
rat instrument för skattning av dyspeptis-
ka besvär. Under behandlingen sågs ing-
en skillnad mellan omeprazol och place-
bo, men under första veckan efter behand-
ling noterades en trend och under andra
veckan efter behandling en statistiskt sä-
kerställd ökning av dyspeptiska besvär,
främst halsbränna och sura uppstötningar,
hos dem som hade behandlats med ome-
prazol. Resultaten av studien talar för att
reflexinducerad hypersekretion av saltsy-
ra kan framkalla kliniska symtom på sy-
rarelaterad sjukdom hos tidigare friska för-
sökspersoner.

Risk för felaktiga slutsatser
Mot bakgrund av den utbredda använd-
ningen av tidigare histamin-H2-receptor
blockerare och nu protonpumpshämmare,
även bland patienter utan säkerställd sy-
rarelaterad sjukdom, inställer sig frågan
om denna behandling har skapat en ny
form av sjukdom: PPI-beroende. Det är
framför allt två situationer då jag tror att
det kan vara relevant att hålla frågan aktu-
ell i minnet:

 - När patienten medicinerats med syra-
hämmande medel under längre tid och  för-
söker avsluta behandlingen. I dessa fall fö-
religger stor risk för att reflexinducerad hy-
persekretion  snabbt leder till  återkomst av
påtagliga symtom och därmed återinsätt-
ning av medicinen.

 - När vi uppmanar våra patienter att
provbehandla med protonpumpshämmare
under  några veckor vid  t.ex. dyspeptiska
besvär. Här föreligger uppenbart en risk att
så snart medlet sätts ut så kommer den re-
flexinducerade hypersekretionen att fram-
kalla syrarelaterade besvär, vilket kan tol-
kas som att utan medicinen får patienten
besvär. Alltså ska patienten behandlas med
syrahämmande medel.

Nedtrappning värt att pröva
Kan en ond cirkel brytas? Detta går idag
inte att ge något enkelt svar på. Sannolikt
går den reflexinducerade hypersekretionen
över efter några veckor hos de flesta. Ned-
trappning av protonpumpshämmare är
mycket dåligt studerad. Teoretiska data som
dos-respons-kurvans utseende (den är rela-
tivt brant) talar för att det är svårt att hitta
en dos som skulle ge endast en hypersekre-
tionshämmande effekt utan att fortsatt sti-
mulera gastrinfrisättning. En svag histamin
H2-blockerande effekt som t ex lågdos ci-
metidin kan teoretiskt vara en lösning. Dos-
respons-kurvan för dessa medel är betyd-
ligt flackare och skulle tillåta en subopti-
mal syrasekretionshämning.

Greger Lindberg
Doc överläkare
Gastroenterologiskt centrum
Huddinge Universitetssjukhus
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