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 Linda Grahn, som presen-
teras i en särskild artikel här 
intill, har nyligen blivit en aktiv 
medarbetare på läkemedelssek-
tionen för att - just gripa in i en 
kedja av händelser. En kedja som 
ibland kommer ligga till grund 
för en läkemedelsbehandling. I 
mötet mellan vårdtagaren och 
omvårdnadspersonalen uppmärk-
sammas många gånger problem. 
Problem med olika lösningar och 
som många gånger liksom fröet 
utgör en början till en kedja av 
händelser. 

Om hjärnans krafter inte riktigt 
räcker till hos personen med 
demens vad finns det då för alter-
nativa behandlingsformer? Kan 
lösningen just i det enskilda fallet 
vara förändringar i närmiljön där 
boendepersonalen genom sin 
erfarenhet har stor kunskap och 
den mest lämpliga behandlingen 
vissa gånger är av icke farma-
kologisk karaktär. Eller vårdas 
fröet som en del i en kedja som 
vid ronden på boendet blommar 
ut till ett recept, som skördas ge-
nom maskinell dosdispensering 
och pressas i ordinationsverkty-
get Pascal. Vilken odlingsform 
kommer just i det aktuella läget 
vara mest lämpat? Linda kommer 
att bidra med sin kunskap inom 
farmakologi och under hösten 
planeras ett flertal utbildnings-
tillfällen på vårdboenden med 

utgångspunkt i den nära vården 
närmast vårdtagaren. 

Apropå behandling av äldre kan 
den som vill förkovra sig ytterli-
gare ta del av den nyligt utkomna 
boken Akutgeriatrik där bland 
annat Aase Wisten på geriatriken 
i Sunderbyn varit medförfattare. 
I sammanhanget bör även den ti-
digare utkomna ”Demensboken” 
även den till viss del kopplad till 
geriatriken i Sunderbyn nämnas. 
Boken ger en god inblick i hur 
beteendeproblem vid demenstill-
stånd kan minskas genom att 
exempelvis vid mötet med den 
demenssjuke skapa trygghet.   

En annan kedja av händelser är 
de behandlingsöverenskommel-
ser som sedan flera år tillbaka 
finns för att underlätta samar-
betet mellan primärvård och 
sjukhusvård. Vem gör vad och 
var görs det? Exempel på kedjor 
som även fått olika namn: HÖK, 
RÖK och ALK. Anna Beck di-
striktsläkare i Råneå har nyligen 
tagit över som ALK-samordnare 
och fortsätter det viktiga arbetet 
tillsammans med alla andra ”AL-
Kar”. Behandlingsöverenskom-
melserna utgör ett viktigt stöd 
vid flera medicinska tillstånd och 
används dagligen på flera håll 
i verksamheterna. I den kedjan 
spelar läkemedel ofta en viktig 
roll och möjliga samarbetsom-

råden är förutom gemensamma 
riktlinjer inom läkemedelsrekom-
mendationer även producento-
bundna informationssatsningar. 

Ett annat område som ofta be-
skriver en kedja av händelser är 
It-arbetet. Är läkemedelsbehand-
lingen sammanhållen eller är den 
fragmentiserad på olika moduler 
med risk för dubbeldokumenta-
tion och risk för missad infor-
mation vid vårdens övergångar. 
Vilka frågor bör vi ställa oss när 
det gäller det arbetet och vad vill 
vi uppnå.? Ordet varför bör inför 
förändringar och projekt ständigt 
vara med. Varför ska detta göras? 
Varför är det bra? I It-arbetet 
räcker emellertid inte ett varför 
utan där är ett hur lika viktigt. 
”Hur bygger vi system som 
hjälper förskrivaren och därmed 
patienten genom hela vårdked-
jan?” Läkemedelsmodulen i VAS 
ska moderniseras – när och på 
vilket sätt är oklart i dagsläget. 
Redan nu bör utgångspunkten 
vara att de förändringar som görs 
och på något sätt innefattar lä-
kemedel bör anpassas på ett sätt 
som möjliggör en sammanhållen 
läkemedelskedja från kommun 
till högspecialiserad intensivvård 
i framtiden.

Mira Granberg internmedicinare, 
blivande akutläkare och ledamot 
i Norrbottens läkemedelskom-

Inom kort kommer här i Norrbotten den kanske vackraste årstiden infinna sig 
med en natur som skiftar i de starkaste färger. Det blir som varje år en värdig 
inledning på hösten och i år ett avslut på denna vackra brittsommar. 
 Årstiderna bygger en grund för en kedja av händelser. På våren sätts fröet som 
sedan växer och utvecklas till att bli en planta. I odlingslandskapet formas sedan 
en kedja av aktiviteter för att plantan ska bli så livskraftig som möjligt och till 
hösten bidra till en rik skörd. 
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Ordföranden har ordet

Sven Hagnerud

Läkemedelskommmitténs 
ordförande

mitté, kommer under året att 
bidra med sin kompetens i det 
It-arbete som har anknytning till 
läkemedel. Kunskap som känns 
extra viktig med tanke på den 
komplexitet som finns när det 
gäller läkemedelsordinationer 
inom slutenvården. När det 
gäller läkemedelsarbetet i VAS 
är det även extra viktigt att stärka 
kompetensen eftersom vi snart 
är helt ensamma när det gäller 
VAS läkemedelsmodul. Jämtland 
byter inom en snar framtid till 
journalsystemet Cosmic och Hal-
land inför läkemedelsmodulen 
från journalsystemet Cross. 

Hur läkemedel ska ges i sond har 
Ingrid Brännström, apotekare 
på läkemedelsenheten, under en 
längre tid intresserat sig för. Ett 
arbete som påbörjades eftersom 
frågor uppkom i det kliniska ar-
betet och svaret inte bjöd sig ”så 
där enkelt”. Ett arbete påbörjades 
som i Läkemedelsverkets regi 
utmynnade i en workshop där 
rekommendationer utarbetades. 
Detta arbete kommer i vårt lands-
ting att presenteras några gånger 
under hösten. 

Nej, nu ska jag cykla hem och 
jag hoppas att kedjan håller hela 
vägen.
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 I USA får nu var 10:e in-
våna  re antidepressivum och 
var fjärde medelålders kvinna 
likaså. Den snabba ökningen har 
tilldragit sig intresse, och en ny 
studie pekar på att det sker en 
stor överförskrivning (2). Man 
studerade 5 000 patienter som 
senaste året fått diagnosen ”de-
pression”, och man fann att näs-
tan två tredjedelar inte uppfyllde 
kriterierna för depressionsdiag-
nos. Tidigare studier har visat 
att den diagnostiska precisionen 
i primärvård är bristfällig, mest 
därför att allvarlig depression 
(major depression) är ett sällsynt 
tillstånd. Sämst är det för äldre 
patienter. 6 av 7 patienter över 
65 års ålder uppfyllde inte 
kriterierna. Den överväldigan-
de majoriteten av patienter 
med diagnosen depression fick 
farmakologisk behandling, och 
behandlingarna var långvariga.

Att diagnostiken är svår har 
SBU uppmärksammat i flera 
skrifter. Det finns förvånansvärt 
lite kunskap om hur depres-
sioner och liknande tillstånd 

diagnostiseras i primärvård. Det 
är också svårt att skilja mellan 
screeningundersökningar och 
kliniskt diagnostiska procedurer, 
och antalet strukturerade frå-
geformulär är många (3). Med 
tanke på att man inom psykiatrin 
har undersökande  samtal på 1-2 
timmar för att ställa diagnos, 
är det inte förvånande att det är 
svårt på vårdcentralens ”öppna 
mottagning” att på kort tid ställa 
en diagnos, och att SBU konsta-
terar att ”(man)… kan få större 
träffsäkerhet…med hjälp av ett 
väl utformat intervjuformulär”. 
Tyvärr saknar de flesta före-
kommande formulären evidens 
för detta. Det är bara MINI som 
ger tillräckligt gott stöd för att 
hjälpa till med diagnosen, och 
Becks Depressions Inventory, 
BDI-II som har evidens för stöd 
vid screening. Förvånande nog 
saknas det evidens för att den 
brett använda MADRS duger 
för att mäta svårighetsgraden av 
depression.

I Nederländerna rekommen-
derar läkarsällskapet (DCGP) 

allmänläkarna att bara använda 
antidepressivum till allvarliga 
fall och i stället erbjuda psykote-
rapi. Man påpekade att depres-
siva symtom kan vara normala 
och övergående symtom, som 
inte bör farmakologiseras. Detta 
stämmer bra överens med t.ex. 
SBU:s rapport om behandling av 
depressionssjukdomar (4) och 
nationella riktlinjer som betonar 
behovet av psykologiskt stöd i 
olika former (”en gles fortsatt 
psykoterapeutisk kontakt mins-
kar…återinsjuknanden”.

Det finns alltså anledning att 
skärpa diagnostiken vid depres-
siva tillstånd, vilket kräver kon-
tinuitet och kanske teamarbete, 
och att undvika och ompröva 
slentrianmässig förlängning av 
förskrivning av SSRI. Eftersom 
både diagnostik och uppfölj-
ning kräver dialog och samtal i 
olika former, så är behandlingen 

robert SvartHolm

Informationsläkare

Använder vi för mycket SSRI?
Överbehandling av olika tillstånd tilldrar sig allt mer 
intresse dels p.g.a det stora antal mediciner våra 
gamla patienter får och dels utifrån det stora antal 
artiklar i pressen om ”underbehandlade” eller okän-
da sjukdomar. Om man beaktar den höga konsumtio-
nen av SSRI, borde vi snart vara världens lyckligaste 
folk? Används det för lite SSRI i samhället – eller för 
mycket (1)? 

Referenser:
1. A Glut of Antidepressants. Rabin RC; NY 

Times 20130812.
2. Mojtabai R; Journal Psycotherapy and 

Psychosomatics April 2013. 
3. Diagnostik och uppföljning av förstäm-

ningssyndrom. SBU Nr 212; 2012.
4. Behandling av depressionssjukdomar 

resp Behandling av ångestsyndrom SBU 
2004, resp 2005

5. Nessa John. Talk as medical work 
6. Hellström Olle. Vad sjukdom vill säga. 

Libris 1994.
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tidskrävande. En av de viktigaste 
insatserna är alltså samtalet, som 
måste upprepas och utformas 
korrekt. (5.6)  

Ironiskt nog visar samtidiga stu-
dier att det tar lång tid att verk-
ligen få en korrekt diagnos och 
en adekvat behandling om man 
drabbas av en svår depression.

Antal unika individer/1 000 invånare som årsvis hämtat ut SSRI-läkemedel (ATC-kod N06AB) 
via apotek. Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Antal	  unika	  individer/1	  000	  invånare	  som	  årsvis	  hämtat	  ut	  SSRI-‐läkemedel	  (ATC-‐kod	  N06AB)	  via	  apotek	  
Källa:	  Socialstyrelsens	  läkemedelsregister	  

Riket	   Norrbo5ens	  län	  

www.nllplus.se/lakemedel
t.ex


www.nllplus.se/lakemedel

 Enligt lag (SFS 2013:407) 
som gäller från 1 juli 2013 
erbjuder landstinget  personer 
som vistas i landet utan till-
stånd samma subventionerade 
hälso- och sjukvård som vuxna 
asylsökande, dvs. vård som inte 
kan anstå och läkemedel inom 
läkemedelsförmånerna som 
förskrivs i samband med sådan 
vård samt mödrahälsovård m.m. 
 Barn som vistas i landet utan 
tillstånd ska erbjudas samma 
vård som bosatta och asylsökan-
de barn, dvs. subventionerad 
fullständig hälso- och sjukvård. 
Lagen omfattar inte utlänningar 
vars vistelse i Sverige är avsedd 
att vara tillfällig. Det innebär att 

turister och affärsresenärer inte 
omfatta av bestämmelserna i 
lagen. Detta innebär att: 
•	 Egenavgiften ska vara högst 

50 SEK vid varje expedi-
tionstillfälle för läkemedel 
utskrivet vid samma tillfälle 
av samma förskrivare och för 
högst 3 månaders behandling.

•	 Särskilda läkemedel förskrivs 
med endast ett uttag.

•	 Smittskyddsläkemedel ska 
lämnas ut utan egenavgift.

 Se fakturaunderlag för All-
män  farlig sjukdom respektive 
Läke medel till utlänningar enligt 
SFS 2013:407 på Läkemedels-
kommitténs hemsida om lands-
tingssubventioner.

Läkemedel till utlänningar 
utan uppehållstillstånd

 Länets kommuner har tillsam-
mans med hälsocentralerna ett 
stort ansvar för att säkerställa att 
länets äldre patienter får en god 
läkemedelsbehandling både i 

hemsjukvården och i kommuna-
la boendeformer. 
 Landstinget och Kommunför-
bundet har därför projektanställt 
apotekare Linda Grahn. Linda 
kommer i rollen som kommu-
napotekare att samverka med 
kommunal hälso- och sjukvård 
samt primärvård med att införa 
rutiner för och genomförande av 
läkemedelsgenomgångar. Kom-
munapotekaren Linda Grahn 
kommer också att, tillsammans 
med arbetsterapeut Katarina 

Kommunapotekare samverkar 
för bättre läkemedelsanvändning

Viklund och sjukgymnast 
Samuel Karlsson, utbilda kom-
munernas vårdpersonal i alla 
kommuner. Utbildningen ”Äldre 
och läkemedel” vänder sig till 

undersköterskor och 
vårdbiträden på sär-
skilda boenden och i 
hemtjänst men även 
till chefer och andra 
yrkesgrupper. De 
sjuksköterskor och 
läkare som missade 
utbildningstillfällena 
under hösten 2012/
våren 2013 är också 
välkomna. Syftet 
med utbildningen är 

att öka kunskapen hos deltagar-
na så att de får större möjlighet 
att bidra till en god läkemedel-
sanvändning hos äldre.  Fokus 
kommer att ligga på lämpliga 
och olämpliga läkemedel samt 
alternativa behandlingsåtgärder. 
När hon inte är ute i länet har 
Linda sitt kontor i Läkemedels-
sektionens lokaler på Lands-
tingshuset i Luleå. 

 I beslutsstödet tas hänsyn till 
om patienten tillhör en särskild 
riskgrupp eller om tandingreppet 
räknas som ett ”riskingrepp” 
och då kräver antibiotikapro-
fylax i högre utsträckning. Till 
”riskpatienter räknas de med 
gravt nedsatt immunförsvar, de 
med nyopererade ledproteser 
och flera riskfaktorer (riskfakto-
rerna beskrivs i beslutsstödet), 
patienter med okontrollerad 
diabetes mellitus, svår inflam-
matorisk sjukdom eller samtidig 
förekomst av flera riskfaktorer. 
Även cancerpatienter som fått 
intravenös bisfosfonatbehand-
ling eller högdosstrålning mot 
käkbenet räknas som högriskpa-
tienter. Bisfosfonatbehandling 
vid osteoporos kräver emellertid 

Nya riktlinjer avseende 
Antibiotikaprofylax vid 
tandbehandling

inte antibiotikaprofylax och här 
följer några exempel på andra 
tillstånd som ej heller i gene-
rella fall gör det: inopererad 
hjärtklaff, tidigare endokardit, 
avsaknad av mjälte, organtrans-
plantation eller dialyspatient. 
 Ett gott tandstatus minskar 
risken för lokala och hematogent 
spridda infektioner hos riskpa-
tienter. En sammanvägd bedöm-
ning av patientens odontologiska 
och medicinska riskfaktorer 
avgör om antibiotikaprofylax 
är nödvändig eller inte. För mer 
detaljerad information se ”Nya 
riktlinjer avseende Antibiotika-
profylax vid tandbehandling” 
som finns tillgängliga på tand-
vårdens läkemedelshanterings-
sida och i VIS.

Vill du informera i Behandlingsbladet? 
Redaktionen tar tacksamt emot material.
sven.hagnerud@nll.se   stig.andersson@nll.se 

Inom tandvården har nyligen utarbetats rekommen-
dationer som beslutsstöd utifrån Tandvårds-STRAMA 
2012. Riktlinjerna är utarbetade för tandvården, men 
det är inte sällan att patienter även frågar sjukvårds-
personal hur de bör göra inför ett tandingrepp. 

anderS bergStröm

Läkemedelsstrateg

Linda Grahn, kommunapotekare
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 Alvedon 665 mg (paraceta-
mol) är en tablett med modi-
fierad frisättning, konstruerad 
med två lager; en med snabbt 
och en med långsamt utsöndrad 
paracetamol (1). 
Vid steady-state var 
Alvedon 665 mg med 
modifiered frisätt-
ning doserat 3 ggr/
dygn bioekvivalent 
med Alvedon 500 
mg doserat 4 ggr/
dygn med avseende 
på system exponering över 24 
timmar, vilket tyder på att ingen 
ytterligare ackumulering av 
paracetamol sker vid rekommen-
derad dosering av Alvedon 665 
mg med modifiered frisättning. 

Vid sökning i PubMed har inga 
jämförande studier med parace-
tamol 500 mg framkommit. Vi 
fann däremot några studier som 
skulle kunna vara av intresse.
Från Australien rapporterar man 
om fyra patienter med avsiktlig 
överdosering av paracetamol 
665 mg,vilken resulterade i för-
dröjd tid till toppkoncentrationer 
i plasma och förlängd absorption 
av paracetamol (2). I tre av fall-
en översteg koncentrationerna 
paracetamol gränsen för toxicitet 
i över 16 timmar. Hos två av 
patienterna visade koncentratio-
nerna av paracetamol initialt en 
absorptionsfas med platå de för-
sta 6-8 timmarna efter intag och 
höll sig sedan över koncentra-
tionsgränserna för behandling de 

Nedanstående fråga ställdes till läkemedelsinfor-
mationscentralen ELINOR i Umeå för ett tag sedan. 
OBS att angivna kostnader kan ha förändrats sedan 
artikeln skrevs. 
	 Vilka	relevanta	fördelar	finns	för	Alvedon	665	mg
(paracetamol)	jämfört	med	paracetamol	500	mg?

Paracetamol i vanlig tablett 
eller med modifierad frisättning?

följande 16-18 timmarna efter 
intag. Man uppmanar kliniker 
att vara uppmärksam att det vid 
höga doser kanske inte räcker 
att bestämma plasmakoncen-

trationer fyra,eller fler timmar, 
efter intag hos patienter som 
kan behöva acetylcystein som 
antidot. Man bör ta ett prov efter 
ytterligare minst 18-20 timmar.

I en simulerad överdos-modell 
(90 mg/kg kroppsvikt) såg man 
att både Cmax och AUC hos pa-
racetamol 665 minskade jämfört 
med direkt frisatt paracetamol 
(3). Detta skulle kunna bero på 
elimiering under absorptionsfa-
sen. Även Tmax blev signifikant 
fördröjd. Man konkluderar att 
vid större överdoseringar finns 
det risk att man inte kan förutse 
hepatotoxicitet om paracetamol-
nivåerna mäts för tidigt.

Fördelen med den här modifie-
rade frisättningsmodellen är att 
det är ett tredosförfarande och 
att man inte behöver dosera på 
natten, men rent praktiskt funge-
rar nog en dos 500-1000 mg till 
natten av Alvedon 500 mg väl så 
bra. Möjligen kan man överväga 

 Från första oktober utesluts originalläkemedlet Vagifem 10 mik-
rogram ur högkostnadsskyddet. Orsaken till detta är att priset inte 
anses stå i rimlig proportion till den ökade nyttan läkemedlet tillför. 
Däremot kommer ett flertal av de parallellimporterade Vagifemta-
bletterna att kvarstå i högkostnadsskyddet. Ambitionen är att enbart 
de produkter som har subvention grönmarkeras i VAS. 
 Läs mer om TLV´s beslut om Vagifem och andra lokala öst-
rogener på TLV´s hemsida http://www.tlv.se/lakemedel/omprov-
ning-av-lakemedel/avslutade-omprovningar/omprovning-av-loka-
la-ostrogener/

Alvedon 665 mg till patienter 
som får otillräcklig smärtlind-
ring nattetid med Alvedon 500 
mg.

En förpackning Alvedon 665 mg 
med 100 st är nästan dubbelt så 
dyr som en förpackning Alvedon
500 mg, 100 stycken. Givet 
prisskillnaden är det tveksamt 
om den tillför tillräckligt med 
fördelar för att ge den en mer 

framskjuten plats. Lägg därtill 
hög serumkoncentration under 
en längre tid, en eventuellt ökad 
risk för intoxikation och risk 
med för lite antidot under för 
kort tid.

Sammanfattning
Fördelen med Alvedon 665 

mg är tredosförfarandet, men pa-
tientgruppen som skulle ha nytta 
av det är nog väldigt begränsad. 
Man har sett att serumkoncen-
trationerna ligger högt under 
längre tid med Alvedon 665 mg, 
det finns en eventuellt ökad risk 
för intoxikation som risk med 
för lite antidot under för kort tid.  
Dessutom är priset det dubbla 
jämfört med Alvedon 500 mg.

Originalläkemedlet Vagifem 
10 mikrogram utesluts ur 
högkostnadsskyddet

Pia Seidel 
Apotekare

Roland lenneStål 
Överläkare 

Läkemedelsinformations-
centralen ELINOR 

Läkemedelscentrum
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”Fördelen med den här modifierade frisättnings-
modellen är att det är ett tredosförfarande och 
att man inte behöver dosera på natten, men 

rent praktiskt fungerar nog en dos 500-1000 mg 
till natten av Alvedon 500 mg väl så bra.”
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