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Det visade sig att 20 procent av problemen 
härrörde från brister i informationsöverfö-
ringen av läkemedelsordinationen. 

Att först göra en ordination på vårdav-
delningens läkemedelsjournal, därefter 
skriva recept och sedan föra över ordina-
tionen till gula listan, innebär att samma 

Nu river vi gula listan!

”Praktisk hantering av läkemedel med 
risk för bestående toxisk effekt”. Do-
kumentet exkluderar cytostatika, vars 
råd och riktlinjer hanteras i separat do-
kument ”Cytostatika i Norra sjukvårds-
regionen”. Båda dessa dokument finns 
i vänster spalt under huvudrubriken 

Nya dokument på hemsidan
Föreskrifter i läkemedelshantering på 
läkemedelskommitténs hemsida.

”Anvisningar för Apo-dos, Norra re-
gionen 2006”.  Dokumentet finns på 
hemsidan i höger spalt under huvud-
rubriken Ordination av läkemedel med 
underrubriken  E-dos /ApoDos.

Nya handläggningsöverenskommel-
ser Astma bronchiale - vuxna och Kro-
nisk obstruktiv lungsjukdom - KOL. 
Länkar finns i vänster spalt under rub-
riken handläggningsöverenskommelser 
och länsrekommendationer.

sak görs tre gånger. Det är ineffektivt och 
bidrar till lägre patientsäkerhet.  

En enda lista
Det är därför glädjande att Norrbottens 
landsting nu är först i landet med en enda 
läkemedelslista för alla ordinationer i nya 

läkemedelsmodulen (LM). Viktigt är att vi 
nu verkligen utnyttjar den optimalt.

Den gula listan kommer, om den fortsät-
ter att användas, enbart att ställa till förvir-
ring. Den bör därför rivas och ersättas med 
en utskrift från LM. 

Förutsättningen är att läkaren alltid gör 
alla ändringar via LM. Detta gäller såväl 
in- som utsättning av läkemedel. På så sätt 
kommer alla vårdenheter i landstinget att 
kunna se den aktuella ordinationen. Den 
dag recepten ska förnyas undviker man då 
att inaktuella ordinationer och utsatta läke-
medel ordineras av misstag.

Anders Bergström

Nyligen gjordes en utvärdering av vad som orsakar läkemedelsrelaterade 
problem hos patienterna på en av Sunderby sjukhus vårdavdelningar. 

Nya Rekommendationslistan 
– snart i var doktors hand 
Rekommendationslistan, aktuell maj 
2006, är nu på väg att distribueras över 
länet. Har du inte fått någon? Hör av dig 
till kansliet eller gå in på hemsidan.

Lilian Sundqvist och Roger Carlsson, dialysavdelningen Sunderby sjukhus, berättar att 
man nu påbörjat arbetet med att aktualisera läkemedelslistan i VAS. 
– En alltid aktuell LM ger höjd patientsäkerhet i slutänden.



Skriften publiceras som ”Information från 
Läkemedelsverket 3:2005” och finns på 
deras hemsida. Man bygger på ”HEARTS-
CORE” vars algoritm (lämplig som peda-
gogiskt hjälpmedel vid patientinformation) 
finns på http://www.escardio.org/NR/
rdonlyres/369B2FB8-F183-4926-B50E-
BB7A312636D7/0/POSTERHLFinal.pdf 

Sammanfattning
De flesta hjärt-kärlhändelser inträffar hos 
individer med låg till måttlig risk, varför 
ökade befolkningsinriktade förebyggande 
åtgärder är viktiga. Rekommendationerna 
fokuserar på högriskindivider där individin-
riktade interventioner rekommenderas, det 
vill säga ”livsstilsförändringar och ibland 
läkemedelsbehandling.” Paradigmskiftet 
består i att lämna värderingen av enskilda 
riskfaktorer som blodtryck och lipider. 
Istället skattas den totala risken genom att 
väga samman flera olika riskfaktorer.

Det finns riskfaktorer och riskmarkörer. 
De sistnämna (t ex fibrinogen, homocystein) 
går visserligen att påverka, men det saknas 

Förebyggande av aterosklerotisk 
hjärt-kärlsjukdom
- Behandlingsrekommendationer om Primärprevention.
Läkemedelsverket har efter sin nyligen genomförda work-shop släppt riktlinjer för hur man förebygger aterosklerotisk 
hjärt-kärlsjukdom. ”Ett nytt synsätt” menar Peter Nilsson från Malmö. ”Paradigmskifte” har också nämnts. 

evidens för att detta skulle ha en förebyg-
gande effekt. Vissa riskfaktorer (främst rök-
ning, lipider och blodtryck) går att påverka 
och det är effektivt. (Evidensgrad 1) 

Riskskattning
I praktiken krävs riskskattningsinstrument 
för att klara en riktig värdering. De bör ses 
som hjälpmedel till den kliniska erfarenhe-
ten, som fortsatt krävs för att väga in andra 
viktiga variabler som inte ryms i instrumen-
ten - som till exempel bukfetma, hereditet, 
men också faktorer som minskar risken 
som exempelvis motion, matvanor och so-
cialt nätverk.

I SCORE och HEARTSCORE  rekom-
menderas interventionsgränsen gå vid 5 
procent risknivå att insjukna inom 10 år, 
men gränsen kan behöva modifieras efter 
ålder och efter tillgängliga sjukvårdsresur-
ser. Instrumentet bör användas med gott 
kliniskt omdöme och en individuell värde-
ring bör göras i varje enskilt fall. Inte minst 
könsaspekten bör värderas med försiktig-
het. För kvinnor är till exempel förhöjda 

triglycerider och lågt HDL av stor vikt, 
men det ryms inte i algoritmen. Mot denna 
bakgrund kritiserar man ”kampanjer” med 
exempelvis blodtrycksmätning, där möjlig-
heter till uppföljning saknas (se faktaruta).

...”Ingen mätning/provtagning bör ge-
nomföras utan att den som genomför åt-
gärden har tillgång till sjukvårdsresurser 
och kompetens eftersom varje mätning/
provtagning bör följas av en information 
om resultat, tolkning av svaret samt vid be-
hov förslag till åtgärd. Allmänna råd om 
hälsosam livsstil, inklusive råd om rökav-
vänjning, kan däremot ges utan provtag-
ning eller mätning”...

Läkemedel
ACE-hämmare och tiaziddiuretika i låga 
doser står i särklass som förstahandsmedel. 
Kalciumantagonister är speciellt lämpade 
i kombinationsbehandling. Betablokerare 
lämpar sig bäst som sekundärpreventivt 
preparat eller i kombinationsbehandling, i 
synnerhet när andra sjukdomar föreligger 



Susanne Nilsson på Apoteket Blåklockan, Sunderby sjukhus, tror att elektronisk 
lagring av recepten kommer att ge bättre och säkrare service till apotekskunderna.

(t ex migrän, arytmi). ARB ska nyttjas om 
indikation för ACE-hämmare föreligger, 
men intolerans mot dessa medel föreligger. 
Övriga medel ska nyttjas i kombination. 

Om patienten har måttlig till svår hyper-
toni, även efter livsstilsförändringar, är det 
motiverat att redan från början sätta in kom-
binationsbehandling för att snabbare nå en 
tillräcklig riskreducering för kardiovasku-
lära komplikationer. 

Simvastatin upp till 40 mg per dygn är 
evidensbaserat som förstahandsmedel. Eze-
timib liksom Orlistat saknar fortfarande 
dokumenterad effekt på morbiditet och 
mortalitet. Omega-3-fettsyror minskar inte 
risken för insjuknande och rekommenderas 
således ej. ASA-profylax är ej rekommen-
dabelt som primärpreventiv åtgärd (inte ens 
vid samtidig diabetes).

Individuell primär prevention
Förstahandsåtgärderna är alltid optimering 
av livsstilen i sex steg (se faktaruta). Om 
man inte uppnått de uppsatta målen blir, i 
de flesta fall, läkemedelsbehandling aktu-
ell och bör då föregås av ny riskskattning. 
Riskreduceringen är alltid sämre, om den 
nås med hjälp av läkemedel.

Apoteket sparar 
recepten elektroniskt

• Rökstopp.

• Regelbunden fysisk aktivitet.

• Födointag enligt nordiska 
 rekommendationer.

• Normalisering av BMI (minskat  
 energiintag).

• Högst måttligt alkoholintag 
 utspritt under veckan.

• Minskad psykosocial stress.

Målen med de nya riktlinjerna för primär-
prevention är att koncentrera resurserna i 
form av medicinska åtgärder, till individer 
med hög risk som bör få skärpt behandling. 
Samtidigt betonas livsstilsförändringar som 
förstahandsintervention för befolkningen 
i allmänhet och för individer med låg till 
medelhög risk i synnerhet. 

Robert Svartholm
Informationsläkare

Ref: Hernborg A et al. Allmänmedicin 
2004: 5; s 5-8.

Apoteken i Norrbotten är nu först ut i landet med att kunna erbjuda elek-
tronisk lagring av itererade recept på internet.  

Inom kort kommer även Apoteket att kunna erbjuda hemleverans av 
läkemedlen.

Den här tjänsten har varit efterfrågad och 
kommer att bidra till både enklare och 
säkrare läkemedelsanvändning. 

Lättare för farmacevten
Det har länge varit möjligt för apoteken 
att i samråd med patienten få en samlad 
bild över dennes läkemedelsanvändning, 
via s k läkemedelsprofiler och läkeme-
delsgenomgångar på sjukhem och vård-
avdelningar. Här löser farmacevten de 
problem som många patienter kan ha i 
samband med sin läkemedelsbehandling. 

Lagring av recept på nätet kommer 
att göra det än lättare för farmacevten 
att bidra till god läkemedelsanvändning, 
eftersom man i samråd med kunden får 
en helhetsbild över vilka läkemedel som 
används. 

I framtiden kommer läkemedelsför-
teckningen att kunna bidra med värdefull 
information. Förteckningen är dock för-
senad och det är idag oklart när den kom-
mer att kunna användas i landstingen. 

Anders Bergström
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Denna gång har vår uppskattade korsordsmakare, Kjell Hannu, knåpat ihop svåra tanke-
nötter att knäcka. Ni har hela sommaren på er! Posta korsordet före den 18 augusti till: 
Gudrun Marklund, Norrbottens Läkemedelskommitté, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå.
Tre av de rätta lösningarna belönas med en hemlig present som alla behöver.

En australiensisk organisation (Heal-
thy Skepticism) under ledning av Peter 
Mansfi eld arbetar seriöst under denna 
rubrik. Peter kommer till Sverige i höst 
och håller ett seminarium i Stock-
holm den 12 september på inbjudan 
av SFAM.L (Läkemedelsrådet inom 
Svensk Förening för allmänmedicin). 

Healthy Skepticism har listat sju argument 
för att oroa sig över läkemedelsreklamen:
• Läkemedelsföretagen använder i medeltal 
35 procent av sina försäljningsintäkter på 
marknadsföring.
• Företagen skulle inte spendera så mycket 
på att påverka förskrivningsmönstret, om 
det inte lönade sig.
• Reklam påverkar förskrivningen mycket 
mer än vad förskrivarna inser.
• Mycket reklam och påståenden från före-
tagens förespråkare är missledande.
• Påståenden som överdriver vinster och 
förbigår risker, innebär ett hot mot optimal 
behandling.
• Att lita till företagens information kan 
hota liv och utsätter förskrivarna för förtro-
enderisker.
• Tretton observationsstudier har visat att 
läkares positiva attityder till läkemedels-
reklam korrelerar till skadligt nyttjande av 
läkemedel.

Referenser och mer information finns på 
föreningens hemsida 
www.healthyskepticism.org).

Anmälan till det svenska seminariet kan 
förmedlas av undertecknad.

Robert Svartholm
Informationsläkare 

Läkemedels-
reklam gör mer 
skada än nytta


