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Det har väckts en del funde-
ringar om ledtiderna i apodos-
verksamheten sedan enheten i 
Boden fl yttades till Umeå. Eva 
Burström, receptarie och dos-
konsulent reder här ut begrep-
pen. Kontakta gärna Eva om ni 
behöver reda ut frågor om 
e-dos eller apodos framöver. 
Hon har telefon 070-225 26 53.

Apodos
och tid

Hur lång tid tar det innan patienten 
får del av det nya läkemedlet om 
förskrivaren gör en ordinationsänd-
ring?

Eva svarar: 
Patienterna får oftast sina apodos-
läkemedel med 14 dagars intervall. 
Det finns två angelägenhetsgrader 
vid ordinationsändring i apodos. 
Antingen kan ordinationsändringen 
vänta tills nästa ordinarie produk-
tion. Då gäller kundens stopptid 
som framgår av dosreceptet och 
syns mycket tydligt i e-dos. Stopp-
tiden är lagd cirka 3-4 dagar innan 
läkemedlen når patienten. 

Vill man ha en akut ordinations-
ändring akutmarkerar man på dos-
receptet eller i e-dos. Då gäller att 
patienten inom 3 vardagar kan börja 
behandlingen enligt de nya direkti-
ven. 

Akutmarkerad ordinationsändring 
före kl.14 dag 1 produceras samma 
dag. Under dag 2 levereras rullarna 
till sin destination och fr.o.m. dag 
3 är läkemedlet/läkemedlen dispat. 
Om inte vårdtagaren bor väldigt 
otillgängligt till för då kan transpor-
ten ta ytterligare en dag.

Minns ni att MSD med juridiska medel stoppade 
all försäljning av generiskt alendronat under 
förra året, trots att Läkemedelsverket be-
dömt Alenat® utbytbart med Fosamax®. 
Nu har länsrätten sagt sitt och släpper 
alendronat-generika fritt igen. 

Fosamax veckotablett kostar 76:50 per 
dos medan Alenat kostar 43 kronor tablet-
ten. Tänk på att preparaten inte är klassade 
som generika än, eftersom MSD nu överklagar 
till kammarrätten. Apoteken har alltså inte by-
tesrätt. Det är läkaren som måste göra bytet.

Båda är avsedda att förbättra den medicin-
ska säkerheten för patienterna. Förhopp-
ningsvis ska de också göra det lättare för 
vårdgivarna att hitta relevant läkemedels-
information. 

Det blir möjligt att knyta läkemedels-
varningar till både enskilt läkemedel och 
grupper av läkemedel. Detta medför också 
att varningarna direkt kan kopplas till LM 
och dyka upp i rätt ögonblick. 

Ett nytt textfält tillkommer som gör det 

Alenat äntligen tillbaka!

Nya funktioner i 
läkemedelsmodulen (LM)
Läkemedelsmodulen (LM) i VAS - får i samband med leverans i månadsskiftet 
november/december ett par nya funktioner.

möjligt att vid ordination - ny, ändrad, ut-
sättning - knyta en kort motivering till det-
ta. En information som sannolikt kan vara 
mycket värdefull för framtida ordinatörer 
till den aktuelle patienten.

Nyttan av båda dessa förändringar kom-
mer att vara helt beroende av hur väl de 
används av ordinatörerna. Det är värdefullt 
om Du kommer på informationen och att 
Du framför synpunkter på användandet av 
nyheterna.”

Lär dig mer om LM i VAS
Den 1 december 2006 kommer en ny le-
verans av läkemedelsmodulen Läkemedel 
(LM)  i VAS.   

Visning och information kring föränd-
ringarna.

Genomgången vänder sig till läkare, an-
dra förskrivare och övriga som nu arbetar i 
läkemedels-modulen Läkemedel (LM).

Sättet att arbeta förändras en del och därför 
kommer Kenneth Widäng som arbetat med 
utvecklingen för Läkemedelskommittén 
och Per Nilsson, som är modulansvarig, 

att resa runt i länet och informera under en 
dryg timme med efterföljande frågestund.

Följande platser och dagar gäller: Luleå 
21 nov, Kalix 22 nov, Piteå 24 nov, Kiruna 
27 nov, Gällivare 28 nov, Sunderby sjukhus 
29 nov, Boden 30 nov och Arvidsjaur 1 dec. 
Fullständigt program med tider och lokaler 
finns på läkemedelskommitténs hemsida.

Ingen anmälan - kom till det utbildnings-
tillfälle som passar bäst!

Per Nilsson och Kenneth Widäng
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Antalet förskrivningar av ARB, med och utan indikation, 
till patienter i Jokkmokk.

När angiotensin receptorblockerare 
(ARB) väljs som förstahandspreparat 
före ACE-hämmare ökar kostnaden 
för samhälle och patient nästan tiofalt, 
utan någon säker bättre dokumenta-
tion. 

Vi noterade att Atacand låg för upprepade 
gången högt, senast på andra plats, på vår 
topp 20 lista för läkemedelskostnader i 
Apotekets statistik. Detta störde oss då vi 
försöker att arbeta för en rimlig och kost-
nadseffektiv läkemedelsförskrivning bland 
vår läkargrupp. 

En av misstankarna var att medicinklini-
ken hade en avsevärd andel av förskrivning-
en, en annan att det var en av våra tidigare 
kollegor som hade initierad en större del av 
förskrivningarna. Vi bad sekreteraren att 
göra en sökning i VAS på samtliga av våra 
patienter som hade fått preparatet förskrivit 
under det senaste året.

I VAS-receptmodulen (LM) såg vi vem 
som förskrev första gången. Vi läste i jour-
nalen för att kunna se ev. indikation enligt 
Norrbottens läkemedelskommitténs rekom-
mendationer. Med detta menar vi att man 
först prövat ACE-hämmare och fått biver-
kan eller att man har valt kombinations-
behandling vid t ex otillräcklig effekt vid 
hypertonibehandling. Tidsåtgången var mi-
nimal, det tog oss kanske 1 timme var att 
beta av patientlistan.

ARB väljs ofta i första hand
Av 84 funna fall stod VC för förskrivning 
av 73, Medicinkliniken för 11. Mer än en 
tredjedel av förskrivningen hänförde sig till 
en enda läkare på VC (30/84). För medicin-

Kritiskt förhållningssätt viktigt

klinikens förskrivningar kunde vi i 10 utav 
11 (90%) inte hitta någon indikation enligt 
Läkemedelskommitténs rekommendation.  
För vår egen ”storförskrivare” var fördel-
ningen 25 utav 30 (83%). Sammanlagt fann 
vi ingen indikation i 52 fall utav samtliga 
84 (62%).

Våra misstankar fann vi således delvis 
bekräftade. Medicinklinikens förskrivning-
ar var inte lika många som vi trodde men i 
de flesta fall har Atacand satts in som för-
stahandspreparat, vilket kanske är anmärk-
ningsvärt i sig. Däremot var det en tidiga-
re kollega till oss som står för mer än en 

tredjedel av våra initierade förskrivningar. 
De områden i vårdcentralens upptagnings-
område där denne har varit verksam har än 
idag den högsta förskrivningen av Atacand. 
Slutsatsen måste vara att det är svårt att bli 
av med gamla barlaster. Att ta upp ett möj-
ligt byte till ett billigare läkemedel är en 
konflikt som många läkare skyr att ta med 
sina patienter. Undersökningen bekräftar i 
våra ögon vikten av att använda ett kritiskt 
förhållningssätt vid läkemedelsförskrivning 
ända från början. Det blir bättre medicin.

Markus Beland och Peter Olsson
Jokkmokks vårdcentral



Frågor och svar om 
läkemedelsmodulen
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På Läkemedelskommitténs 
hemsida fi nns frågor och svar 
om läkemedelsmodulen. Här ett 
nyttigt exempel på hur man får 
ut mesta möjliga av nya LM:

Fråga
LM-modulen kan ju ändras redan 
efter några dagar och då måste man 
ju kunna gå tillbaka och se vad som 
egentligen ordinerades. 

Går detta på ett smidigt sätt?

Svar/förklaring
Vad gäller elektroniska epikriser inom 
landstinget finns egentligen inget be-
hov av att kopiera. Man kan hänvisa 
till LM och aktuellt datum. 

(Gå på ramkommando ”Visa_tidi-
gare_ord”, skriv in önskat datum och 
lämna övriga fält blanka). Då ser man 
LM just som den var önskat datum.

Om man däremot tar ut epikrisen 
på papper föreslår jag att man bifogar 
den läkemedelslista som finns under 
ramkommando ”Listor”. Den inne-
håller all önskad information.

Båda dessa förfaranden går att göra 
med obetydligt extraarbete. 

Fråga
När nytt recept ska skrivas är det ett 
problem att man alltid måste välja apo-
tek först.  Detta hävdar läkaren mås-
te göras för varje preparat. Går det 
inte att ha förvalt apotek i listan som 
förr? 

Svar/förklaring
Det går mycket väl att ha ett förvalt 
apotek. Skickar man mest till ett apo-
tek förenklar detta arbetet. Skickar 
man till många olika kan man ha re-
ceptbrevlådan förvalt och behöver inte 
ändra varje gång. Oberoende av vilket 
apotek som är valt vid receptskrivning 
kan patienten ta ut läkemedel på alla 
apotek i riket. Detta gör man i Vårdgi-
varegistret KA8.

Enda gången när det är viktigt att 
välja ”rätt” apotek är när det handlar 
om specialberedningar på särskilda 
apotek eller när läkemedel ska skick-
as till ombud från Distansapoteket. 

Användning av atypiska neuroleptika hos personer 80 år och äldre.

Defi nierad dygnsdos per tusen innvånare och dag (DDD/TIND)

Anders Bergström, Läkemedelskommittén. Källa: Xplain, Apoteket.

Den relativa risken för cerebrovaskulär 
händelse ökar 2,5 gång för äldre dementa 
som påbörjar behandling med atypiska neu-
roleptika® (se www.lakemedelsverket.se)

Nyligen publicerades en uppföljningsstu-
die från USA (NEJM s.1525 - 1538 vol 355, 
no 15, October 12 2006) där man behandla-
de 421 dementa med tre olika neuroleptika 
eller placebo. Utvärderingen efter tre måna-
der visade  inte att något av de verksamma 
läkemedlen varit bättre än placebo. 

Liksom SBU nyligt konstaterat i sin de-
mensrapport är evidensen tveksamma när 
det gäller användning av neuroleptika, för 
att dämpa psykotiska symtom och aggres-
sioner hos dementa. Tillfällen finns då des-
sa medel ändå måste provas. Det är då av 
största vikt att följa upp behandlingen och 
spika ett datum för övervägande av utsätt-
ning. 

Neuroleptika till 
skada eller nytta?

Hur stor är användningen av atypiska neu-
roleptika till äldre dementa i länet? Frågan 
går inte helt att besvara men diagrammet 
nedan visar att uppskattningsvis sex av tu-
sen norrbottningar 80 år och äldre använder 
dessa läkemedel dagligen. I Norrbotten an-
vänder vi av tradition mycket lite psykofar-
maka till äldre. Vi ökar dock användningen 
av atypiska neuroleptika något i år jämfört 
med 2005. En minskande trend jämfört med 
2005 syns dock i de andra norrlandstingen 
och överlag i riket. 

En tydlig skillnad är som synes Väster-
botten vars 80-plussare använder närapå 
dubbelt så mycket atypiska neuroleptika 
som övriga norrlandsting.

Anders Bergström

I FASS-texterna för våra mest använda neuroleptika står tydliga varningar om 
att dessa medel inte bör användas, alternativt ska användas med stor försik-
tighet, till dementa patienter. Bakgrunden till det är den ökade förekomsten av 
TIA-attacker och stroke som noterats i kliniska studier för några år sedan. 
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Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

Av en tillfällighet hamnade jag på 
en läkemedelslunch vid besök på en 
vårdcentral. Det är många år sedan 
sist. På min arbetsplats har vi nämli-
gen bestämt oss för att avstå. 

På vår arbetsplats prioriterar vi möten mel-
lan kolleger istället för läkemedelsluncher. 
Jag tror inte vi är sämre informerade för 
det. Själv tycker jag att jag har ganska god 
kännedom om den läkemedelsgrupp det 
handlade om och känner även de tveksam-
ma resultat som redovisats på senare tid. 

Kollegor på vårdcentraler som tar emot 
luncher och information borde ställa sig frå-
gan vad det kostar. Vad är alternativt använd 
tid? Nu gick det åt en timme av sju läkares 
och en sköterskas tid. Utbildningsvärdet var 
mycket tveksamt. Ingen var förberedd för 
att ställa relevanta frågor. Representanten 
bjöd på lunch.

Den information som gavs var mycket 
selektiv och preparatet är det första som 
nämns på www.worstpills.org. På den här 
sidan listas preparat som är för dyra, har för 
dålig effektivitet eller för mycket biverk-
ningar. 

Vad kostar en 
läkemedelslunch?

En broschyr ”praktisk guide” delades ut, 
författare var två Göteborgskollegor, den 
ene redaktör och den andre satt i utdata-
gruppen för kvalitetsregister för sjukdomen 
i fråga. I broschyren presenteras rekom-
menderade preparat på tre sidor. Det som 
man gör reklam för, som andra preparat, på 
fem sidor och texten är väl i och för sig sak-
lig men tendentiösa uttryck som ”lovande” 
och ”kan visa sig avgörande” förekommer. 
På sista sidan anges sponsor.

Preparatet värderas av vår endokrinolog 
i Norrbotten ha en liten mycket begränsad 
indikation med nuvarande dokumentation. 

Med dagens möjligheter till uppföljning 
av läkemedelskostnad är det möjligt att vär-
dera vad en ökad förskrivning efter denna 
typ av ”information” kostar vårdcentralen 
och patienten!

Kunde inte läkemedelskommitten un-
dersöka om det finns relation mellan bud-
getöverdrag i läkemedelskostnad och om 
vårdcentralen tar emot representanter för 
läkemedelsluncher? 
Länktips: 
http://www.healthyskepticism.org/

Peter Olsson

Utbildning: 
Farmakologisk 
smärtbehand-
ling i palliativ 
vård
Boka hela fredagen 8 december för fö-
reläsningar och grupparbeten om situa-
tionen i länet samt hur vi ska samverka 
mellan öppen- och slutenvård. Program 
och anmälningsförfarande hittar du på 
kommitténs hemsida, alt kontakta di-
rekt vår assistent Gudrun Marklund på 
läkemedelskommittén. 

Utredningen 
klar om NSAID 
och trombos
Läkemedelsverket publicerade nyligt på 
sin hemsida resultatet av läkemedels-
myndigheternas utredning om NSAID 
och trombosrisk. Ett antal NSAID har 
granskats och man har kommit fram 
till att fördelarna med icke selektiva 
NSAID alltjämt överväger riskerna. 
Hos patienter med genomgången eller 
ökad risk för hjärtinfarkt är det dock 
värt att notera en viss riskökning enl. 
följande: 

Terapi med diklofenak i dygnsdos 
150 mg och ibuprofen med dygnsdo-
sen 2400 mg kan bidra till ökad risk 
för hjärtinfarkt och stroke. En mindre 
riskökning för naproxen 1000 mg/dygn 
kan ej helt uteslutas även om risken för 
trombos här är betydligt mindre än hos 
de selektiva COX 2 - hämmarna. 

Man påminner även om att samtidig 
medicinering med ASA kräver särskilt 
övervägande både ur hjärt- och gastro-
protektiv synpunkt. 
(se vidare www.lakemedelsverket.se)


