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Fortfarande förekommer det att representanter från läkemedelsindustrin kon-
taktar enskilda förskrivare för att få komma och informera om sina produkter. 
Ofta upplevs dessa kontakter via telefon eller på andra sätt som störande i den 
dagliga kliniska verksamheten, förutom att de ju strider mot det nya avtalet 
om samarbetsformer med läkemedelsindustrin. Blir du störd i ditt arbete av 
industrirepresentanter ber vi dig informera oss i Läkemedelskommittén, så att 
vi kan påpeka överträdelserna för vederbörande företagsledning.

Störd av läkemedels-
representanter?

Tack alla ni som svarade 
på läkemedelskommitténs 
enkät om fortbildnings-
behov

Ingen anledning
byta ut Atenolol

Sidan 2

Hur gick
läkemedelsåret
2004? Sidan 3

Tisdagen 12 april anordnas en konferens i Stockholm på detta tema. 
Arrangörer är Komrev i samarbete med FAMMI och Apoteket AB. Ett stort 
kvalitetsproblem när det gäller läkemedel och äldre är polyfarmaci. Vill du få 
idéer om vad man kan göra åt det? Anmäl dig i så fall till konferensen. Delta-
garavgift 950:- inklusive lunch, kaffe och dokumentation. Anmälan till karin.
dahlgren@se.pwc.com. Tel 08-578 877 38.

Under februari har vi haft ute en webb-
enkät till specialistkompetenta läkare i 
landstinget för att få en uppfattning om 
vilka behov och önskemål som finns på 
ökade fortbildningsinsatser från NLL 
med anledning av det nya avtalet om 
samarbetsformer mellan föskrivare och 
läkemedelsindustrin. Vi har fått in 
cirka 100 svar och de bearbetas nu. Vi 
tackar alla er som tagit er tid att be-
svara enkäten och återkommer i nästa 
nummer med presentation av resultaten.

”Friskare med färre läkemedel” 
- äldres läkemedelsanvändning

KonferensStockholm
12 april
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Det kan många gånger vara lämpligt att 
kombinera preparat från två eller flera av 
grupperna för att uppnå tillräcklig blod-
trycksänkning. Slutsatserna är inte upp-
seendeväckande, tydligare än i tidigare 
rapporter betonas dock det viktiga i att 
uppnå tillräcklig blodtryckssänkning. När 
rapporten hade publicerats enades Läke-
medelskommittéordförandena i Sverige 
om att rekommendera de fyra ovannämnda 
preparatgrupperna som likställda. De pre-
parat man i första hand rekommenderar är 
atenolol, bendroflumetiazid alternativt hy-
droklortiazid, felodipin och enalapril.

Metaanalys fick stor uppmärksamhet 
Strax efter att SBU-rapporten publicerats 
kom en artikel i Lancet där tre av SBU-rap-
portens författare presenterade en metaa-
nalys om atenolol som fick stor uppmärk-
samhet i media. I metaanalysen visar man 
på att atenolol som singelterapi vid kom-
plicerad hypertoni gör begränsad nytta. 
Någon motsvarande analys för andra beta-

Alla frågor om läkemedelsordinationer finns samlade under rubriken ”Ordination av läkemedel” till höger på 
Läkemedelskommitténs hemsida. Här följer två exempel på vanliga frågor.

Ingen anledning byta ut atenolol
vid okomplicerad hypertoni.
I höstas kom SBU med en ny rapport om hypertonibehandling. De 
slutsatser man kan dra av rapporten är att okomplicerad hyper-
toni kan behandlas i första hand med preparat ur grupperna beta-
blockerare, tiazider, calciumflödeshämmare och ACE-hämmare. 

blockerare har ej gjorts. 
I massmedia presenterades 

rönen som att atenolol skulle 
vara verkningslöst och när-
mast jämställt med socker-
piller vid behandling av högt 
blodtryck. 

I Nr 9 av Läkartidningen 
har professor Annika Rosengren vid medi-
cinkliniken Sahlgrenska universitetssjuk-
huset skrivit en medicinsk kommentar där 
hon slår fast att ”För personer med okom-
plicerad hypertoni står sig fortfarande slut-
satsen från rapporten (SBU-rapporten) att 
effekterna på insjuknande i hjärt- kärlsjuk-
domar är likartade för de fem stora läkeme-
delsgrupperna, där betareceptorblockerare 
ingår som en grupp.” Den femte gruppen 
Rosengren hänvisar till är angiotesinII-re-
ceptorblockerare, vilka ju kan användas då 
inte ACE-hämmare fungerar för patienten 
pga biverkningar.

Det finns alltså ingen grund för att byta 
ut atenolol mot någon annan betareceptor-

Frågor och svar om e-recept

Hur lämnar jag ett meddelande till ett specifikt 
apotek via MOM?
Apotekens rutin går idag ut på att låta alla elektroniska 
recept ligga kvar i datorn tills patienten kommer för att 
hämta ut läkemedlet. Det kan ibland finnas ett behov att 
lämna ett meddelande om receptet, direkt på apotekets da-
tor, såsom skickning, leverans till ombud o.s.v. Det finns 
ett enkelt sätt att göra detta: Gå in på elektroniskt recept 
i vanlig ordning, tryck därefter på ”Tillägg”. Längst ned i 
den nya rutan kan du lämna ditt meddelande. 

Går alla mina elektroniska recept till den centrala 
receptbrevlådan?
Ja, oavsett om du väljer att skicka receptet till centrala brev-
lådan eller till specifikt apotek. Receptet kan då hämtas ut 
på vilket apotek som helst i landet. Nackdelen med att, via 
”Stockholm”, välja den centrala receptbrevlådan som mot-
tagande apotek, är att apoteket inte kan se receptet förrän 
patienten efterfrågar det. Detta kan ställa till bekymmer med 
förseningar eller utebliven behandling om apoteket inte kun-
nat förbereda expeditionen med exempelvis beställning eller 
skickning av läkemedlet. 

Fördelen med att välja ett specifikt apotek som mottagare 
är att det apoteket kan förbereda expeditionen och läsa ev. 
meddelanden från dig. Om patienten ändå skulle välja att gå 
till ett annat apotek finns receptet dessutom tillgängligt i den 
centrala receptbrevlådan.

blockerare vid okomplicerad hypertoni uti-
från de studier som hittills presenterats.

Björn Olsson



Sju landsting  ligger över genomsnittet. Det 
goda ekonomiska resultatet kan förutom 
prissänkningen tillskrivas länets läkare 
som ändrat sitt förskrivningsmönster samt 
apoteken som konsekvent bytt ut generika 
under året. Att diabeteshjälpmedlen lyftes 
ur förmånen bidrar naturligtvis, även om 
kostnaderna endast flyttats till annat konto.

Hur gick läkemedelsåret 2004?

Under 2003 och 2004 upphörde patenten på bl a  
simvastatin, omeprazol och citalopram. Följden blev 
kraftiga prissänkningar och påverkan på läkemedels-
kostnaden under 2004. Norrbotten är ett av de sex län 
som uppvisar en tydlig minskning i läkemedelskostnad 
på recept. Vi ligger klart under riksgenomsnittet för 
förmånskostnaden per capita. 

Dygnsdoserna ökar i länet, vilket inne-
bär att vi använder mer men billigare lä-
kemedel i Norrbotten. Landstingets läke-
medelskostnader på recept minskade totalt 
med cirka 12 miljoner förra året. De största 
minskningarna sågs inom området hjärta/
kärl, hjälpmedel samt matsmältning. Störst 
kostnadsökningar sågs inom immunsyste-
met samt inom nervsystemets läkemedel. 

Simvastatin  – Division Medicin i täten!
Inom hjärta/kärl stod främst simvastatin, 
men även enalapril och felodipin, för kraf-
tiga prissänkningar 2004. Detta resulterade 
i en kostnadsminskning på 13 miljoner kro-
nor. Förskrivningen av simvastatin ökade 
stort under året; 64%, av statinanvändarna 
i länet, använder numera simvastatin. På 
enbart simvastatin har landstinget sparat 
totalt 10 miljoner kronor, 2004. Två av de 
sparade miljonerna kan direkt tillskrivas 
länets läkare eftersom man minskat an-
vändningen av de dyra patenterade stati-
nerna till förmån för ökad användning av 
simvastatin. Inom Division Medicin utgör 
idag simvastatin över 70% av statin-ordi-
nationerna. 

Fakta: Landets läkemedelskommittér 
rekommenderar simvastatin för blodfetts-
sänkning och hjärtskydd. Medlet ses som 
ett säkert förstahandsval med få undantag. 
57 % av all statinanvändning i Sverige ut-
görs idag av simvastatin. Patentet på ator-
vastatin upphör 2010 och på pravastatin 
2006.

Protonpumpshämmare minskade med 
5 miljoner
Totalanvändningen av protonpumpshäm-

mare (PPI) fortsätter öka i länet, även om 
takten avtagit något. Stora förändringar 
inom PPI-området har bäddat för en kraf-
tig kostnadsminskning. Omeprazol kostar 
hälften så mycket som andra PPI. Detta 
läkemedel har i länet ökat från 30% förra 
året, till 50% av PPI-användningen år 2004. 
Här har landstinget sparat totalt 5 miljoner 
kronor. Två av dessa kan tillskrivas länets 
läkare som i större utsträckning valt ome-
prazol framför andra patenterade PPI. Inom 
exempelvis Division Medicin är idag 60% 
av PPI-ordinationerna på omeprazol. 

Fakta: De allra flesta läkemedelskom-
mittér rekommenderar omeprazol som enda 
PPI. De jämförande studier som finns med 
andra PPI visar på lika goda resultat. 46% 
av all PPI-användning i Sverige utgörs idag 
av omeprazol. Läkemedelsförmånsnämn-
den (LFN) inleder nu en granskning av do-
kumentation i relation till prisbild på denna 
preparatgrupp. Patentet på lanzoprazol går 
ut 2008. Övriga PPI har lång tid kvar på 
sina patent.

Nervsystemet ökar trots citalopram
Patentutgången av det antidepressiva med-
let citalopram sparade 3 miljoner kronor 
åt landstinget 2004. En av dessa miljoner 
kan framför allt tillskrivas länets primär-
vårdsläkare som i större utsträckning valt 
citalopram framför andra patenterade anti-
depressiva. Trots detta ökar förmånskostna-
den för nervsystemets läkemedel totalt med 
3 miljoner. Orsaken är dels ökad använd-
ning totalt men även ökad andel nya dyrare 
neuroleptika, antiepileptika, psykostimu-
lantia och smärtstillande medel.

Fakta: Alla landets läkemedelskommit-

tér rekommenderar citalopram som första-
handsval vid depression. Patentet på den 
idag mångdubbelt dyrare sertralin (Zoloft) 
upphör vid årsskiftet 2005/2006.

Immunsystemet ökar 10 miljoner
Läkemedel mot tumörer och rubbningar i 
immunsystemet ökar mest under 2004. Den 
största enskilda kostnadsökningen kan här 
tillskrivas TNF a - hämmarna etanercept 
och adalimumab. Dessa medel används i 
behandlingen av svår reumatoid artrit. 

Hjälpmedel minskade med 13 miljoner
Diabeteshjälpmedlen är orsaken till detta 
eftersom landstinget under 2004 flyt-
tat distributionen av dessa produkter från 
apoteken till vårdcentraler och kliniker. 13 
miljoner är alltså en skenbar minskning ef-
tersom kostnaden flyttats över från läkeme-
delsförmånen och belastar andra konton. 
Produkterna är dock upphandlade vilket 
gett ett lägre pris än tidigare. Trolig reell 
besparing för landstinget ligger på ungefär 
2 miljoner kronor.

I kristallkulan 
Hur kommer läkemedelsåret 2005 att se ut? 
Högst troligt får vi en kostnadsökning på 
receptläkemedlen, i år, eftersom patentef-
fekten slog igenom fullt ut 2004. Samtidigt 
kommer ökningen av läkemedelskostnaden 
att bromsas mer hos oss, jämfört med riket, 
eftersom andelen icke-patenterade läkeme-
del ökar mer i Norrbotten. 

Vill du veta mer om hur just din vårdcen-
tral eller klinik förskriver? Kontakta läke-
medelskommitténs kansli.

Anders Bergström

Tre väldokumen-
terade läkemedel 
som är vanliga i 
Norrbotten.



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: Björn Olsson, bjorn.olsson@nll.se. 
Redaktion: Anders Bergstrom, anders.b.bergstrom@nll.se, Britt-Marie Rauman-Krohn, JOB media och reklambyrå (brittmarie@jobmedia.se).

Riksföreningen om Porfyrisjukdomar samt 
Porfyricentrum står bakom den nya bro-
schyren om rekommendationer kring läke-
medel och profyri.  Broschyren kan bestäl-
las direkt från patientföreningen. 

Förbättring
av e-dos
Nu är det möjligt att förlänga
e-dos för ett läkemedel åt gången.

Bakgrund
Svårigheter för huvudförskrivaren att 
ta ansvar för vissa specialmedel, som 
glaukomläkemedel och cytostatika har 
gjort att det fi nns ett behov av att kunna 
förnya även enstaka läkemedel på ett 
dosrecept. 

Nyheter
Nu kan förlängning av dosreceptets gil-
tighet utföras per läkemedel istället för 
att alla läkemedel förlängs samtidigt. 

Förlängning av hela dosreceptet ska 
även kunna göras på samma sätt som 
idag med möjlighet att välja tidsrymd 
= 1 år. Förändringen genomförs samti-
digt i e-dos. 

Gå in på hemsidan
Vi har numera samlat allt om e-dos och 
besläktade frågor under rubriken ”Or-
dination av läkemedel” till höger på lä-
kemedelskommitténs hemsida. 

Läkemedel vid porfyri
Telefon 08-711 56 09, fax 08-585 827 60, 
e-post: porfyri@swipnet.se. Den kostar 40 
kr styck för sjukvården. För allmänheten 
kostar den 80 kr.

Skälen för slopad utbytbarhet på apoteket är inte medicinska 
utan juridiska. Enl läkemedelsförmånen får apoteken endast 
utföra generiskt utbyte på läkemedel inom förmånen. 

Undvik krångel – kom överens med Apoteket
För att slippa krångel med apotekets telefonsökningar vid byte 
till Imigran Novum 100 mg föreslår vi nu att förskrivarna på 

Migräntabletten Imigran 100 mg kostar 100 kr per ta-
blett, vilket är dubbelt så dyrt som alla andra triptaner. 
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) anser att den höga 
kostnaden inte motsvaras av bättre medicinsk effekt 
och lyfter därför ut Imigran 100 mg ur förmånen den 
11 mars. Efter detta datum kommer tyvärr Imigran 100 
mg inte längre att kunna bytas mot Imigran Novum på 
apoteken. 

varje vårdcentral skriver under en fullmakt som skickas till 
apoteken i närområdet. På läkemedelskommitténs hemsida 
fi nns ett nedladdningsbart förslag för underskrift.

Imigran Novum på rek-listan
Läkemedelskommittén har nyligt bytt sin rekommendation 
från Zomig till Imigran Novum. Precis som LFN anser vi att 
alla triptaner i princip är medicinskt likvärdiga. Orsaken till 
att vi bytte är alltså enbart prissänkningen på Imigran Novum 
samt att sumatriptans patent går ut hösten 2006. 

Imigran Novum innehåller lite natriumbikarbonat, som gör 
att tabletten löses upp snabbare i magsäcken. Triptaner är för-
stås ett andrahandsval efter egenvård och Diclofenac tablet-
ter/Voltaren T. 

Anders Bergström

Slut på subvention av Imigran 100 mg!


