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Representanter från alla landets läke-
medelskommittéer deltog vid ett kon-
sensusmöte om läkemedelsbehandling
vid depression den 4 maj. Norrbotten
representanter var Dr. Peter Skeppar,

Föreläsare Anders Bergström, Kenneth
Widäng och Dan Essner pratade om för-
skrivningsmönster, rek-listan respektive
samverkan med Apoteket. Även polyfar-
maci och FAS-UT diskuterades.

Läkemedelsdagar i Boden
Efter Läkemedelsdagen i februari framkom önskemål om att genomföra ett
liknande arrangemang lokalt för primärvården Boden. Det blev ett efter-
middagsprogram med teamutbildning gemensamt för vårdcentralerna.

Deltagarna fick också gå igenom någ-
ra enkla studier och därefter göra en
sammanfattning om insulin glargin och
dess roll i diabetesbehandlingen.

Många deltagare
Uppslutningen var stor med högt delta-
gande av både läkare och sjuksköterskor
från Bodens vårdcentraler. De flesta
tyckte också att eftermiddagen varit
mycket värdefull. Ett av målen – att för-
ankra debatten om läkemedelskostnader-
na bland primärvårdens personal – upp-
nåddes klart och tydligt, men att hålla
teamutbildningar ställer stora krav på
tydlig målformulering. Delar av pro-
grammet skulle fungera utmärkt på andra
enheter.

Robert Svartholm, infomationsläkare

Läkemedelskommittén tillsammans
med de lokala läkemedelsråden ord-
nar sitt höstinternat på trevliga Fu-
runäsets hotell och konferens i år.
Först ska vi ha sommaren med den
går fort så boka in detta redan nu!
Anmäl er till Gudrun Marklund på
läkemedelskommittén:
gudrun.marklund@nll.se

Alla medlemmar i lokala råden
och kommittén är varmt välkomna!

Kenneth Widäng
Ordförande

Boka in internat
15-16 september!

Landsomfattande konsensus kring citalopram
psyk klin Sunderbyn samt underteck-
nad. Stor enighet förelåg kring val av
förstahandsmedel: Citalopram. Läs
pressmeddelandet i sin helhet på sidan
två.

Anders Bergström

Ny insulinrekommendation!
Läkemedelskommittén har pejlat diabeto-
loger och distriktsläkare i länet och resul-
tatet blir följande förändringar i rekommen-
dationslistan:

Kortverkande insuliner:  Actrapid och
Novorapid

Medellångverkande insulin: Insulatard
Tvåfasinsulin: Mixtard 30 och Novo-

Mix 30.
Novorapid (insulin aspart) är en di-

rektverkande insulin som kan tas direkt
inpå måltid. Novomix 30 innehåller som

snabbverkande komponent insulin aspart
och kan ersätta Mixtard 30 vid nyinsätt-
ning. Vid välfungerande Mixtard 30-be-
handling är inte byte till NovoMix moti-
verat.

Lantus (insulin glargin) har en liten
nisch vid svårinställd typ 1 - diabetes.
Med tanke på att den är 90 % dyrare än
Insulatard och att det idag inte finns mo-
tiv att sätta in den till de flesta diabetiker
ser vi med förvåning att användningen
ökar stort i länet.



En domstol i Boston dömde nyligen Pfizer till det
enorma skadeståndet på 430 miljoner dollar. Orsa-
ken var att ett dotterbolag gjort reklam för icke
godkända indikationer för ett läkemedel.

Att göra reklam för, eller använda ”spökskrivare” för att
stödja förskrivning av preparat på icke godkända indika-
tioner är olagligt, trots att läkarens förskrivningsrätt gör
det möjligt att förskriva preparat för andra indikationer än
de godkända.

Frågan gäller Neurontin, som endast är registrerat för
epilepsimedicinering. Trots detta har företaget på olika sätt
uppmuntrat förskrivning på diverse andra indikationer som
värklindring, huvudvärk, bipolär och annan psykiatrisk
sjuklighet.

Pfizer och dess dotterbolag satsade hundratusentals dol-
lar under 90-talet på att betala experter för att skriva under
artiklar angående Neurontin, där indikationsglidningen
uppmuntrades. Förskrivarna fick biljetter till sportarrange-
mang, golfresor och föreläsararvoden.

(AP maj 2004)

För LOK

SBU har nyligen publicerat en rapport om behandling av depressionssjukdomar.

Med anledning av detta samlades den 4 maj landets läkemedelskommittéord-

föranden (LOK) och kommittéernas specialister inom psykiatri för att diskutera

läkemedelsbehandling vid depressionssjukdom. 

Arlanda 4 maj 2004

Konsensus för val av läkemedel vid behandling av

depressionssjukdomar hos vuxna

Åke Pålsson
Överläkare 
Ordförande Terapigrupp Psykofarmaka,

Region Skåne

Ola Ohlsson 
Professor 
Ordförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne 

Ordförande i LOK

För mer information:
Ola Ohlsson, tel 044-13 14 13, 070-319 14 13

Åke Pålsson, tel 0410-557 28
Bodil Ericsson, adm chef, Läkemedelsrådets kansli, Region Skåne, 

tel 046-15 31 50, 070-322 11 93

• Depressionsepisoder kan vara enstaka eller 

återkommande. Symtombilden kan variera 

mellan individer och även växla i svårighets-

grad. Dessa faktorer styr valet av behandling. 

Validerade skattningsskalor för bedömning av 

svårighetsgrad och behandlingseffekt bör 

användas.
 
• Lindriga till medelsvåra depressioner 

behandlas ofta i öppen vård. I likhet med flera 

tidigare behandlingsöversikter har SBU 

kommit fram till att tillgängliga SSRI-preparat 

har likvärdig klinisk effekt. Inga väsentliga 

skillnader avseende biverkningsmönster 

föreligger. 
 

• Dosoptimering och adekvat behandlingstid 

är viktigt att beakta. 
 • Dålig följsamhet eller abrupt avbrytande 

medför risk för utsättningssymtom. 
 
• Det finns inget stöd för att SSRI är 

beroendeframkallande.
 
Med hänsyn tagen till låg risk för interaktioner 

och utsättningsproblem samt dagens pris-

sättning, rekommenderar landets läkemedels-

kommittéer i första hand citalopram vid läke-

medelsbehandling av depressionssjukdomar 

hos vuxna.

Olaglig reklam orsakar jätteskadestånd



Totalt svarade 94 personer. Av dessa var 38 allmänläka-
re, 33 sjukhusspecialister och 4 privatläkare. Några apo-
tekare, sjuksköterskor och en tandläkare delgav oss ock-
så sina synpunkter.

Uppföljning viktigt
Frågan om läkemedelsprocessen engagerade många och här finns
många kommentarer. De flesta ansåg att slutet av läkemedelsked-
jan behöver lyftas upp mer idag, d.v.s. uppföljning av läkeme-
delsbehandlingen och patientens läkemedelsanvändning. Även
läkemedelsvalet ansåg många var viktigt att arbeta mer med.

Behov av producentobunden fortbildning
Det visade sig att Läkemedelsföretagen står för två tredjedelar
av all fortbildning om läkemedel. De flesta var mer eller mindre
nöjda med utbildningens innehåll men uttrycker samtidigt att man
hellre ser att utbildningen kommer från en mer oberoende infor-
matör.

Läkemedelsstrategi saknas på enheterna
5 av 9  svarande avsätter aldrig tid för att diskutera läkemedels-
förskrivningen med kollegorna på arbetsplatsen. 2 av 9 gör det

Så tycker vi om
läkemedelsarbetet!
Läkemedelskommittén har via insidan haft en
webb-enkät ute under tre veckor i april-maj. Här
är resultatet.

högst en gång per år. Det finns alltså väldigt få forum i länet för
att ventilera läkemedelsfrågor! Expertmyndigheterna och läke-
medelskommittén anges som de största påverkarna av läkarens
terapival. Frågan är dock om inte marknadsföring från läkeme-
delsindustrin ändå har en större roll här än vad vi alla är medvet-
na om.

Utbildning och information samt främjande av evidensbase-
rad läkemedelsanvändning ansågs vara läkemedelskommitténs
viktigaste uppgifter. Endast 7 av de 94 tyckte att kommittén
klarade av sin uppgift dåligt. De andra var mer eller mindre
nöjda med det arbete som görs.

Läkemedelskommittén kommer nu att arbeta vidare med en-
kätsvaren som utgör en viktig källa för inriktningen på det
framtida läkemedelsarbetet i länet.

Kenneth Widäng, Anders Bergström

han. När du börjar behö-
ver du inte lägga upp ett
nytt patientregister. Dina
egna patienter finns redan
där.

Anmäl dig nu!
Anmäl alla på din enhet
som behöver behörighet.
Gå in på ”Standarddoku-
ment”, välj ”Nytt doku-
ment” och sedan ”Rutiner”. Instruktionerna för e-dos hit-
tar du på Läkemedelskommitténs hemsida. Lycka till!

Har du frågor, kontakta Gudrun Marklund, Läkeme-
delskommittén.

– I alla våra rutiner inom landstinget är vi noggranna med att
hålla på säkerheten. Vi undviker att skriva ut en patients per-
sonnummer eller namn om vi måste föra över information
som inte är helt skyddad, förklarar Kenneth Widäng vid Lä-
kemedelskommittén. Enda gången vi bryter mot säkerhets-
kravet är när vi helt öppet faxar ordinationer med patient-
uppgifter till dosapoteket. Det är den största anledningen till
att vi går över till e-dos.

Säkert och smidigt system
– Det var många som efterfrågade ett säkert och smidigt sys-
tem. Därför är jag förvånad att inte fler kommit igång med
användadet av e-dos, säger han.

– Att lära sig programmet kräver maximalt en timme.
Den tiden tjänar du in tack vare att det är så smidigt, menar

Anslut dig till e-dos
Nu finns ingen återvändo. Ur säkerhetssynpunkt är det nödvändigt att gå
över till e-dos. Anmälan kan ske för sköterskor och läkare för hela vården-
heten till VASjouren. Instruktioner för hur ni kommer igång finns på Läke-
medelskommitténs hemsida.

Kenneth Widäng
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Socialstyrelsen har lagt ett förslag i form av rapporten ”Indikatorer
för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi”. Målet är
att uppnå lägre användning av olämpliga läkemedel och ökad an-
vändning av lämpliga läkemedel. I rapporten finns ett antal kon-
kreta tips och anvisningar som vi valt att presentera i korthet.

Rapporten finns i sin helhet på www.sos.se samt på läkemedels-
kommitténs hemsida under rubriken ”läkemedelsrevision”. Här
finns också ”Läkemedelslista” som är en lista över alla läkeme-
del som är aktuella i sammanhanget. Göran Waller, distriktslä-
kare i Kalix, har sammanställt den.

”Indikatorer för utvärdering av
kvaliteten i äldres läkemedelsterapi”

- Oxazepam > 30 mg
- Klometiazol > 600 mg, som sömnmedel
- Zopiklon > 7,5 mg
- Citalopram > 40 mg
- Sertralin > 100 mg

Exempel på en sammanfattning av diagnosspecifik
kvalitetsindikator:
Demens

Rationell behandling

Symtomatisk behandling av kognitiv svikt:
Acetylkolinesterashämmare: Vid mild till medelsvår demens av Alz-
heimertyp. Effekten bör noga utvärderas, se nedan.

Behandling av psykiatriska symtom:
Aggressivitet
- SSRI (i första hand)
- Risperidon
- Haloperidol
- Oxazepam (kan vara användbart vid samtidig ångest)
- Karbamazepin, valproat (kan prövas i vissa fall)
Psykotiska symtom (hallucinationer, paranoida vanföreställningar)
- Risperidon
-Haloperidol
Ångest
- Oxazepam (endast vid behov eller korttidsbehandling)
- SSRI (vid samtidig depression eller panikångestattacker)
Depression
- SSRI
Sömnstörningar
- Zopiklon
- Klometiazol (framför allt vid nattlig oro)

Irrationell behandling
Behandling med acetylkolinesterashämmare, trots att ingen effekt har
kunnat påvisas vid utvärderingen (tidigast efter 6-12 månader).

Olämplig eller riskfylld behandling
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter.
Lugnande medel och sömnmedel med lång halveringstid (diazepam,
nitrazepam och flunitraze-pam).
Neuroleptika, på andra indikationer än psykotiska symtom eller svår
aggressivitet.

   Preparat bör undvikas om inte särskilda
   välgrundade skäl finns.

Användning av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyt-
tan av behandlingen ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fort-
löpande omprövas.

Bensodiazepiner med långverkande effekt.
Diazepam, nitrazepam, flunitrazepam.
Risker: dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstör-
ningar, fall.

Läkemedel med betydande antikolinerg effekt.
Högdos neuroleptika, spasmolytiska läkemedel, tri- och tetracykliska,
antidepressiva, vissa antihistaminer och anxiolytika.
Risker: Kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, muntorrhet, obsti-
pation.

Teofyllin i peroral form.
Ingen positiv effekt påvisad vid astma eller i någon högre utsträckning
vid KOL.
Risker: Biverkningar och hög interaktionsrisk med flera läkemedel.

Cimetidin.
Risker: Kognitiva störningar samt konfusion. Läkemedelsinteraktioner.

Kinin.
Används av icke godkända indikationer till äldre.
Risker: CNS-biverkningar, överkänslighetsreaktioner rapporterade (även
med dödlig utgång).

   Preparat vars användning kräver en korrekt
   och aktuell indikation

- NSAID
- Opioider
- Neuroleptika
- Protonpumpshämmare
- Digoxin
- Loop-diuretika
- SSRI

   Olämplig dygnsdosering till äldre

Högre doser än de angivna medför för äldre betydande risker för biverk-
ningar som överstiger vinsten/nyttan med behandlingen.
- Haloperidol > 2 mg dygnsdos, om inte behandling för schizofreni.
- Risperidon > 1,5 mg


