
patienten eller aktuell vårdgivare. Efter-
som ordinationen ligger alldeles i början 
av läkemedelsprocessen kommer alla föl-
jande steg att föra med sig felet och i värsta 
fall förstärka det. Här finner vi tre svaga 
länkar i dagens läkemedelsprocess:

Läkemedelslistan för våra apodos-pa-
tienter finns på två ställen (edos och LM) 
och i olika versioner.

Läkemedelslistan för huvuddelen av 
våra slutenvårdspatienter är handskriven 
(cardex) och överförs manuellt vid byte 
mellan avdelningar samt vid utskrivning.

Ordinationsändringar i VAS/LM förs 
inte över med automatik till apotekets re-
ceptförteckning.  

Norrbotten ligger långt framme med en 
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Idag sker incidenter i läkemedels-
processen som ibland kan leda till 
allvarliga skador för våra patienter. 
Förbättringsarbetet i landstinget syf-
tar till att stärka de svaga länkarna i 
läkemedelsprocessen.

Arbetet handlar dels om att utveckla med-
arbetares kunskaper men framför allt om 
att vi i verksamheterna och systemen måste 
bygga in säkerhet. Det handlar om allt från 
rutiner på vårdavdelningarna till IT-system 
och hur de används. Vi måste göra det svå-
rare att göra fel i läkemedelsprocessen.

Många avvikelser handlar i grunden 
om bristande informationsöverföring med 
följd att läkemedelsordinationen inte når 

Svaga länkar i Norrbotten

ATC istället för ABC
Att sortera läkemedlen efter ATC-ordning i 
läkemedelsförråden ger fördelar ur patient-
säkerhets-, ekonomi- och miljöperspek-
tiv. Samverkansgruppen för läkemedels-
försörjningen och läkemedelskommittén 
rekommenderar att läkemedlen förvaras 
enligt ATC-ordning i sjukhusens läkeme-
delsförråd. 

Divisionerna har nu via styrgrupp läke-
medel antagit rekommendationen. 

Det är väsentligt att de vårdavdelningar, 
som övergår till ATC-ordning, först får in-
formation och utbildning. På läkemedels-
kommitténs hemsida finns mer information 
om ATC-systemet och hur man använder 
det för sortering av läkemedlen. 

Passa på - sök
utbildningspengar
För en ändamålsenlig och evidensbaserad 
drift och utveckling av sjukvården måste 
vi hålla en hög kunskapsnivå. Behovet av 
särskilda medel för angelägen producento-
bunden information och fortbildning inom 
läkemedelsområdet har länge varit stort 
och därför har landstinget nu öronmärkt 
500.000 kronor för detta. 

Pengarna finns hos Norrbottens läkeme-
delskommitté som ansvarar för att fördela 
dem till lokala och regionala utbildningsini-
tiativ i Norrbottens läns landsting. Ansökan 
om medel kan ske fyra gånger per år och ska 
göras av medicinskt ledningsansvarig.

För mer information
www.nll.se

klicka på Läkemedel eller A-Ö
och titta på Läkemedelskommitén

enda läkemedelslista för öppenvården. Läs 
mer om detta på sidan 3. Inom de närmaste 
åren kommer de svaga länkarna att byggas 
bort med hjälp av IT-satsningar i lands-
tinget, edosintegration samt slutenvårdens 
läkemedelslista (LMB). Till dess att dessa 
lösningar trätt i kraft, krävs dock en skärpt 
uppmärksamhet på patienter i slutenvård 
och apodos. Tid och resurser, med manu-
ell läkemedelsavstämning, vid in- och ut-
skrivningar kan förhindra problemen. Den 
bristande kommunikationen med apoteken 
kommer det att ta ännu längre tid att lösa. 
Läs mer om detta på sidan 2.

Anders Bergström

Ansökan av utbildningspengar till läkeme-
delsrelaterad utbildning kan göras i fyra 
omgångar under året och nästa datum för 
vårens ansökning är satt till den 20 maj. 
Det tredje ansökningstillfället blir i sep-
tember.

Du hittar all information och ansök-
ningsformulär i högerspalten under ”UT-
BILDNING” på läkemedelskommitténs 
hemsida.

I läkemedelsprocessen finns svaga länkar som måste förstärkas



De nya reglerna för subvention av 
läkemedel infördes 2002. Läkemedels-
förmånsnämnden (LFN) har nu startat  en 
genomgång av cirka 2000 läkemedel för 
att pröva fortsatt subvention.

Varje läkemedlen ska prövas enligt de 
nya reglerna och kommer antingen att be-
hålla eller förlora sin subvention. Syftet är 
att få ut så mycket hälsa som möjligt av 
varje skattekrona som går till läkemedel. 
De läkemedel som inte ger tillräcklig nyt-
ta, i relation till kostnaden, sorteras ut.

Läkemedel mot högt blodtryck är den 
fjärde av planerade 49 läkemedelsgrupper 
som granskats. Granskningen omfattar to-
talt cirka 300 läkemedel, varav ungefär 50 
är så kallade original-läkemedel.

Enligt LFN visar den medicinska littera-
turen att effekt och biverkningar i huvud-
sak är likvärdiga för de olika läkemedlena 

och samma ställe och slipper hålla reda 
på pappersrecepten. Vid apoteksbesöket 
får kunden en utskrift från databasen, en 
receptsammanställning; ”Mina sparade 
recept på Apoteket”, där det framgår för-
skrivna läkemedel, doseringsanvisning och 
högkostnadsuppgifter. Sammanställningen 
kan även skrivas ut via apotekets hemsida.

Risker med databaslagring
Att patienter medicinerar utifrån inaktuella 
ordinationer är en uppenbar risk med re-
cepthanteringen, vare sig den är i pappers-
form eller elektronisk. Låt oss belysa detta 
med ett exempel:

En patient med Waran får en hjärnblöd-
ning med afasi som konsekvens. Läkaren 
sätter ut Waran i LM och informerar pa-
tienten om att inte använda Waran. 

Nästa gång patienten går till apoteket 
finns Waran-receptet kvar i den elektronis-
ka databasen. Nio av tio patienter ber sä-
kerligen apoteksfarmacevten att makulera 
receptet. Men vad händer med den tionde? 

Att patienter hämtar ut och medicinerar 
från inaktuella recept har alltid förekom-
mit, men när inaktuella recept nu finns lag-
rade elektroniskt kvarstår risken och kan 
till och med förstärkas då man vid apoteks-
besöket får en tydlig uppdaterad lista över 
alla ens mediciner.

Behandlingsbladet har tidigare (nr.1 
2008) skrivit om de risker som upp-
står vid bristande informationsöver-
föring mellan läkare och apotek. Att 
patienter hämtar ut och medicinerar 
från inaktuella recept har naturligtvis 
alltid förekommit, men när inaktuella 
recept nu finns lagrade elektroniskt 
på Apoteket kvarstår en uppenbar 
risk att människor medicinerar fel. 

Hittills har en mindre andel recept lagrats 
elektroniskt i receptdatabasen. Med en 
ny policy hoppas nu apoteket på att pap-
persrecepten ska försvinna och ersätt as av 
receptdatabasen. Hur ska vi förebygga de 
medicineringsfel som kan uppstå?

Tills nu har apotekskunden aktivt fått be-
gära att recepten ska lagras elektroniskt i 
apotekets receptdatabas. Från och med den 
25 mars har apoteken i Norrbotten infört 
en ny service som innebär att alla e-recept 
sparas elektroniskt i receptdatabasen under 
hela giltighetstiden. Om apotekskunden 
motsätter sig detta måste denna aktivt be-
gära ett pappersrecept. Automatisk lagring 
elektroniskt i receptdatabasen införs suc-
cessivt i hela landet under året.

Fördelar med elektronisk lagring av re-
cepten är bland andra att apotekskunden 
har alla sina recept tryggt sparade på ett 

 Hur minskar vi riskerna?
Det pågår utvecklingsarbete för att skapa 
elektronisk tvåvägskommunikation mel-
lan apotek och förskrivare. Tills dess kom-
munikationen har förbättrats kan vi bara 
stärka patientsäkerheten genom ett tydligt 
agerande vid patientkontakt.

1. När patienten kallas till vårdbesök bör 
denne anmodas att alltid ta med alla even-
tuella pappersrecept samt apotekets recept-
sammanställning ”Mina sparade recept på 
Apoteket”. Läkaren kan då stämma av alla 
recept med aktuell ordination i patientens 
läkemedelslista (LM) och be patienten att 
makulera inaktuella recept vid nästa apo-
teksbesök.

2. För att försäkra sig om att patienten 
hämtar ut rätt läkemedel, med rätt dos, 
måste läkaren skicka nytt recept på alla or-
dinationsänd ringar. När patienten lämnar 
vårdbesöket bör denne alltid ha med sig en 
aktuell läkemedelslista (LM) som medici-
neringsunderlag. 

Anders Bergström 

Bristande läkemedelsavstämning,
sjukvård - apotek!

vid behandling av högt blodtryck varför 
kostnadseffektivitetsanalysen, dvs nyttan 
vägd mot kostnaden, kan reduceras till en 
prisjämförelse.

Några resultat av genomgången
Lerkanidipin (Zanidip), cilazapril (Inhi-
bace och Inhibace Comp) samt trandolapril 
och verapamil (Tarka) tappar subventionen 
helt.

Begränsad subvention får bland andra;
- samtliga ARB, 
- samtliga betablockerare, 
- 4 kalciumflödeshämmare.

För närmare detaljer och ytterligare sub-
ventionsbegränsningar se dokument på 
LFN:s hemsida (www.lfn.se).

Många läkemedelsföretag har i samband 
med granskningen sänkt priset på berörda 
läkemedel för att få behålla subventionen. 

Dessa prissänkningar motsvarar en bespa-
ring för samhället och patienterna på 115 
milj kr per år.

Den totala besparingspotentialen för sam-
hället på läkemedel mot högt blodtryck, 
enligt denna genomgång, beräknas till 
nästan 400 milj kr per år. Försäljningen av 
blodtryckssänkande läkemedel inom läke-
medelsförmånen uppgick till 2,4 miljarder 
kronor år 2007.

Gäller från hösten
LFNs beslut om förändringen av subven-
tionen börjar gälla 1 september 2008, även 
om de överklagats till domstol. Om förvalt-
ningsdomstol går emot LFNs beslut kan ett 
läkemedel få återinträde inom subventionen. 

Stig Andersson

Genomgång av läkemedel mot högt blodtryck



Ny hanteringsord-
ning för pregabalin 
(Lyrica®)
Pregabalin har lanserats hårt de senaste åren och de studier som nu 
finns visar att läkemedlet ibland kan övervägas i andra eller tredje 
hand. Se hanteringsordningen nedan. 

Läkemedelskommitténs ”hanteringsordning” är en modell för att 
granska de läkemedel som för tillfället lanseras till sjukvården i lä-
net. Det handlar om att utifrån evidens visa en nyanserad bild över 
det nya läkemedlets plats i länets sjukvård. Hanteringsordningen 
kan användas när läkaren (eller patienten) har behov av snabbfakta 
om ett läkemedel.

Alla hanteringsordningar hittas på läkemedelskommitténs hem-
sida under ”Granskning nya läkemedel”. Nästa gång din patient 
undrar om ett nytt läkemedel kanske en hanteringsordning kan vara 
till hjälp för att sätta in läkemedlet i sitt rätta sammanhang.

Utnyttja möjligheterna 
med Läkemedelsmodulen

Läkemedelsmodulen (LM) i Norrbottens läns landstings 
vårdadministrativa system (VAS) finns nu i ytterligare två 
landsting, nämligen Jämtland och Halland.  Dessa tre är 
i dagsläget de enda landsting där öppenvården har en 
gemensam läkemedelslista för patienten.

LM är något som avsevärt kan förbättra säkerheten vid läkeme-
delsbehandling, främst till äldre med många läkemedel.

Per Magnusson, distriktsläkare i Jämtland, har tillsammans med 
Kenneth Widäng varit en av de drivande i utvecklingsarbetet. Han 
ger här några handfasta tips för att nyttja LMs potential. 

Lägga in och ta bort
Även sjuksköterskor får ändra i LM, exempelvis lägga in recept-
fria läkemedel som patienter använder och ta bort läkemedel som 
patienten har slutat med.

Läkemedelsnotat för bättre överblick
Använd läkemedelsnotat när en journalhandling är kopplad till en 
rad i LM. Här kan man skriva kort om indikation för ordinationer, 
när uppföljning är tänkt, varför behandlingen avslutades mm. Det 
ger en bättre överblick över ändringar i läkemedelsbehandlingen. 
Även sjuksköterskor kan skriva här.

Skriv ut och skicka aktuell lista till patienten och hemsjukvården!

Varning för överkänslighet
Använd möjligheten att lägga in automatisk varning vid överkäns-
lighet. Man kan välja vilken ATC-nivå som ska användas, så att t 
ex alla penicilliner kommer med. 

Fortsatt utveckling av LM
1. Slutenvårdens läkemedelslista (LMB) är under införande. 

2. Integration av SIL (Svensk informationsdatabas för läkemedel) 
planeras vara i drift inom ett år. SIL tillför: 
- bättre lista att välja läkemedel ur.   
- graviditets och amningsinformation
- interaktionsvarning
- rekommenderade läkemedel i vårt län
- förmånsbegränsningar

SILs framtida utveckling innefattar dopinginformation, apodos-
sortimentet samt länkar till webbsidor med information. 

3. Integrering av Apodos kommer först som en delintegration som 
möjliggör snabb överkoppling till e-dos, planeras vara klart inom 
ett år.

Vi som arbetar med utvecklingen av LM är: Per Magnusson och 
Marie Hermansson i Jämtland. Anette Larsson och Kenneth Widäng 
i Norrbotten. Hör gärna av er till oss med idéer och frågor.

Per Magnusson
Distriktsläkare, Järpens hälsocentral
Ordförande i läkemedelskommittén i Jämtlands län
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Hanteringsordning:
Pregabalin (Lyrica®)Godkänt av Norrbottens läkemedelskommitté 2008-04-01 

Fakta om pregabalin:
1. Indikation: Godkänt juli 2004, för perifer och central smärta samt tilläggsbehandling vid epi-

lepsi med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. I maj 2006 tillkom indikationen 

generaliserat ångestsyndrom (GAD).  
2. Hur förskrivningen fördelar sig på de olika indikationerna går inte att utläsa men olika smärt-

tillstånd tycks vara den vanligaste orsaken till att pregabalin ordineras.  Förskrivning på indika-

tionen GAD har ökat starkt på vissa håll i länet under 2007.3. Neuropatisk smärta: Amitriptylin (Tryptizol®) och Gabapentin bör enligt Läkemedelsverket 

övervägas före pregabalin, vid de former av neuropatisk smärta där behandling med något av 

dessa tre läkemedel är aktuell. Undantag är patienter med central neuropatisk smärta efter 

ryggmärgsskada där pregabalin har bäst dokumentation.   
Det finns ingen evidens för att pregabalin fungerar på patienter som inte svarar på gabapentin.
4. GAD: Selektiva serotoninåterupptagshämmare är förstahandsval enligt Läkemedelsverket. 

Pregabalin har dokumenterad effekt men ska inte övervägas i första hand p.g.a. biverkningsbil-

den och bristande klinisk erfarenhet. 
5. Neuropatisk smärta: Priset för en definerad dygnsdos (DDD) Lyrica® (300mg) är 5 - 8 högre 

än motsvarande DDD för amitriptylin (75mg) och upp till 3 gånger högre än gabapentin 

(1800mg). Priset för originalläkemedlet Neurontin® ligger på samma prisnivå som Lyrica®.  

GAD: Priset för en definerad dygnsdos (DDD) Lyrica® (300 mg) är 10-50 gånger högre än mot-

svarande DDD för exempelvis citalopram (20mg). 
Läkemedelskommittén rekommenderar:

Neuropatisk smärta: Vid de former av neuropatisk smärta där Lä-
kemedelsverket anger amitriptylin eller gabapentin som första-
handsval finns få anledningar att välja pregabalin i första hand.
Gabapentin och amitriptylin har god dokumentation och i de flesta 
fall åstadkoms enbart ökade kostnader med pregabalin. Amitriptylin 

doseras en gång dagligen och ger därmed bäst förutsättningar för 
god compliance.

Generaliserad ångest: Vid generaliserad ångest utgör citalopram 
eller paroxetin förstahandsalternativ. Klomipramin har mycket god 
effekt på de svårare fallen men kan vara mer biverkningsbelastat. 
Venlafaxin eller pregabalin är på gruppnivå inte visat bättre än SSRI 

/ klomipramin. De håller dessutom ett betydligt högre pris och bör i 

regel inte övervägas före SSRI / klomipramin.Birgitta Löthgren   Peter Skeppar 
Överläkare Rehabiliteringsmedicin  Överläkare Vuxenpsykiatrin 

Sunderby sjukhus    Sunderby sjukhus Robert Svartholm   Johan Alsén 
Distriktsläkare / Informationsläkare  Distriktsläkare  
Primärvården Boden   Primärvården Luleå Anders Bergström Apotekare

Ordförande Läkemedelskommittén Norrbottens Läns Landsting 
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Nytt sömnmedel med melatonin godkänt 
Det naturliga hormonet melatonin 
har varit en omdiskuterad produkt på 
hälsokostmarknaden under många 
år. Det är välkänt att hormoninsönd-
ringen ökar på kvällen, och hålls hög 
under nattens mörka timmar, för att 
hålla oss sovande och upprätthålla en 
dygnsrytm på 24 timmar.

Eftersom det inte går att patentera ett na-
turligt hormon, har intresset hos industrin 
att genomföra studier varit begränsat. Nu 
har dock ett preparat godkänts i Europa, 
och kommer sannolikt att lanseras på den 
svenska marknaden till våren. Det handlar 
om en beredningsform av melatonin med 
”slow-release”-funktion, som ska efterlik-
na den naturliga insöndringen.

Som vanligt är studierna relativt begrän-
sade vid introduktionstillfället, men ett na-
turligt hormon förväntas inte uppvisa några 
oväntade biverkningar, och man har inte 
heller noterat sådana. Melatoninprodukter 
har funnits ett 10-tal år, utan speciella bi-
verkningar. Sömnmedel ska dessutom bara 
användas under begränsad tid.

Problemet ligger snarast på effektsidan. 
Det är bara cirka hälften av försöksperso-
nerna som svarar på behandlingen, och de 
uppnår då ett snabbare insomnande och en 
förbättrad sömnkvalitet. Eftersom dessa ef-
fekter var tydligast hos i övrigt friska per-

soner över 55 år har preparatet godkänts 
endast för dessa.

Det nu aktuella läkemedlet ger ingen 
”knock-out-effekt”, utan uppvisar maxi-
mal effekt först efter ett par dagar, men 
påverkan på sömnrytmen hänger kvar flera 
veckor efter avslutad behandling. Medlet 
påverkar inte GABA-systemet som andra 
sömnmedel, och att biverkningspotential 
saknas är av speciellt intresse.

Preparatet är alltså av oklar anledning 
verkningslöst hos cirka hälften av försöks-
personerna. Man spekulerar om att det kan 
bero på minskad naturlig insöndring av 
hormonet, men mätmetoder för att testa 
patienter finns inte. Kanske är just störd 
dygnsrytm - ”kvällsmänniskor” – ett teck-
en att nyttja vid val av lämpliga patienter. 
Studier pågår förstås för att så småningom 
kunna registrera preparatet även för yngre 
människor. 

Referens: Monografi på Läkemedelsver-
kets hemsida (www.lakemedelsverket.se)

Robert Svartholm

Replik på artikel 
om Norrländska 
läkemedelsdagar 
De fyra norrlandstingen ordnar i januari 
varje år en gemensam utbildning: ”Norr-
ländska läkemedelsdagarna” i Umeå. I 
förra numret recenserades utbildningen 
av distriktsläkaren Markus Beland. Han 
framförde även en del kritik samt gav 
förslag till framtida utveckling. De fyra 
läkemedelskommitté-ordförandena samt 
informationsläkarna Robert Svartholm 
och Leif Rentzhog svarar här på kritiken.

Tack för en uppfriskande och konstruktiv 
kritik. Flera av de synpunkter som kom fram 
i artikeln ska vi ta tillvara inför nästa år.

Mer debatt i symposierna och mera dia-
log med åhörarna kan visst vara önskvärt 

och vi funderar på formerna för hur det ska 
kunna balanseras i ett så stort auditorium

Norrländska läkemedelsdagar riktar sig 
inte enbart till distriktsläkare utan även till 
AT/ST- läkare och sjukhusspecialister som 
har ett brett medicinskt intresse. 

Läkemedelskommitténs uppdrag
Kommittéerna ska inte befrämja ett ensi-
digt negativt förhållningssätt till läkeme-
delsbehandling. Vårt uppdrag är att arbeta 
för en medicinskt nyttig, välfungerande 
samt säker läkemedelsbehandling som vi-
lar på en solid vetenskaplig grund. Där det 
är möjligt ska vi också ta hänsyn till kost-
nadseffektivitet och miljö. 

Det är därför naturligt att vi verkar som 
ett språkrör för våra myndigheter, till ex-
empel LFN, SBU och Socialstyrelsen. 
Däremot ska vi vara kritiska till onödig, 
felaktig medicinering och till onödigt dyr 
medicinering. Obundna breda utbildningar 

kring läkemedel och annan terapi är vårt 
främsta hjälpmedel för att göra detta.

På läkemedelsdagarna försöker vi be-
svara kritiska frågor av praktiskt värde för 
vården, med den evidensbaserade kunskap 
som vi har just nu. Hur handlar vi rent 
praktiskt idag?

Men mycket kan säkert förbättras och 
vi välkomna er till 2009 års upplaga av 
Norrländska läkemedelsdagarna fyllda av 
mer diskussion, dialog och debatt kring 
aktuella medicinska ämnen. Vi vill också 
inbjuda läkarkåren att till sin respektive lä-
kemedelskommitté lämna förslag på teman 
och mötesformer till nästa års läkemedels-
dagar. 

Eva Johansson, Anders Bergström
Rune Dahlqvist, Per Magnusson
Robert Svartholm, Leif Rentzhog


