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REKdagen 
2019! 

31 januari kl. 9.15-16.00 
Radisson Blu Scandinavia Hotel
Södra Hamngatan 59, Göteborg 

Nu är det dags igen för REKdagen –
den årliga begivenhet som startade 
2015. Läkemedelskommittén bjuder 
in alla förskrivare i den offentliga och 
privata sjukvården i VGR till lansering 
av REKlistan 2019. Dagen bjuder på 
korta föredrag med fokus på huvud-
budskap och nyheter kring preparat-
val och terapiråd. Dessutom ges 
möjlighet att vid mingelsessioner 
träffa representanter från de regio-
nala terapigrupperna. 

Mer detaljerat program skickas ut 
efter detta nummers pressläggning 
och anslås även på anmälningssidan. 

Anmälan senast 23 januari på: 
www.vgregion.se/rekdag
Anmälan är bindande, men platsen 
kan överlåtas till annan person.

Varmt välkomna till 
REKdagen 2019! 

Läkemedelskommittén i 
Västra Götalandsregionen 

önskar  
Läkemedelskommittén 10 år

Läs mer på sidorna 6-7

Illustration: Jessica Boswall
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ePED är här! Spara 33 miljoner 
på 3 läkemedel!

Akut – inte  
dagen efter!
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Nedan uppmärksammas två Regionala Medicinska Riktlinjer – Läkemedel (RMR–LM) som nyligen uppdaterats. 
Alla RMR–LM hittas på: www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel 

REGIONALA MEDICINSKA RIKTLINJER – LÄKEMEDEL

Nyheter

I den nya versionen har förtydligats vilka patienter som bör 
behandlas med osteoporosläkemedel, i synnerhet i samband 
med kortisonterapi. I övrigt endast smärre justeringar. 

Huvudbudskap:
•  Osteoporos är en sjukdom som diagnostiseras med 

bentät hets mätning (DXA) i höft och ländrygg.
•  Kot- och höftfrakturer är vanliga konsekvenser av osteoporos 

och medför ofta allvarlig funktionsnedsättning samt ökad 
morbiditet och mortalitet.

•  FRAX bör användas, speciellt i primärvården, för att beräkna 
risk för framtida frakturer. Den åtgärden leder till ett bättre 
urval av patienter som behöver diagnostiseras för osteoporos 

Huvudbudskap:
•  Hitta och behandla förmaksflimmer!
• Ta puls på alla från 65 års ålder vid besök
• Ta EKG vid oregelbunden rytm
•  Beräkna CHA2DS2VASc-score vid alla former av förmaksflimmer
•  Sätt in behandling vid score _>2 hos män eller  

score _>3 hos kvinnor
•  Överväg behandling vid score 1 hos män eller  

score 2 hos kvinnor
•  Lågriskpatienter behöver inte behandlas. Dvs. kvinnor och 

män under 65 år som inte har andra riskfaktorer enligt 
CHA2DS2VASc

Vad är nytt?
En förändring är beräkningen av CHA2DS2VASc-score. Riskfak-
torn ”kvinnligt kön” har omvärderats. Tidigare räknades den 
med endast om man också hade en annan riskfaktor. Nu räknas 
kvinnligt kön alltid med, men ges inte dignitet vid låga score, 
dvs. antikoagulantia (AK) rekommenderas vid score 2 eller mer 
hos män och score 3 eller mer hos kvinnor. Vid score 1 hos män 
och score 2 hos kvinnor ska AK övervägas. Frågan är då varför 
kvinnligt kön finns kvar som riskfaktor och det beror på att kön 
spelar roll för risknivån vid högre score. 

En andra förändring i 2018 års rekommendationer är att NOAK 
lyfts fram som förstahandsmedel. De ger alla en lägre risk för 

Reviderad RMR–LM: Osteoporos

Reviderad RMR–LM: Antikoagulantia vid förmaksflimmer

och bidrar därmed till att patienter med högst risk för fram-
tida fraktur får läkemedelsbehandling.

•  Det föreligger en betydande underdiagnostik och under- 
behandling av osteoporos trots den goda dokumentationen 
för terapi.

•  Strukturerade vårdkedjor för utredning och vid behov  
behandling av patienter med genomgången fraktur är en  
effektiv sekundärpreventiv och kostnadsbesparande åtgärd 
som ska finnas vid samtliga sjukhus i VGR. 

Terapigrupp Osteoporos 

hjärnblödning jämfört med warfarin och är därmed att föredra. 
Byte från warfarin till NOAK kan göras genom att påbörja 
NOAK dagen efter att PK är <2,5 och warfarin satts ut och inte 
vänta tills PK ligger under 2. Av de fyra NOAK som finns att tillgå 
– apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), edoxaban (Lixiana) och 
rivaroxaban (Xarelto) – är apixaban alltjämt rekommenderat i 
första hand i VGR. 

Warfarin jämställs alltså inte längre med NOAK, men har ändå 
en plats. Vid mitralstenos, mekanisk hjärtklaff och vid kraftigt 
nedsatt njurfunktion är warfarin det man ska välja.

AK-behandling är den enskilt viktigaste åtgärden hos förmaks-
flimmerpatienter för att minska insjuknande i stroke och morta-
litet. Tidigare fanns en underbehandling som nu tydligt blivit 
bättre i regionen. Man ser även ett minskande insjuknande i 
stroke i Riksstroke-registret, där en del av minskningen hänförs 
till den förbättrade AK-behandlingen vid förmaksflimmer.
 
Alla typer av flimmer är aktuella för riskvärdering inför ev. AK-
behandling. Detta gäller även flimmer som t.ex. uppkommer i 
samband med svåra infektioner eller operationer.

För Terapigrupp Hjärta-kärl
Björn Fredriksson, överläkare, Kardiologi SÄS

http://www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel
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ePed  
– läkemedelsinformation  
för barn och ungdomar  
införs nu i VGR

ePed i VGR
Även i VGR har behovet av säkrare läkemedelsbehandling för 
barn uppmärksammats och Regionstyrelsen beslutade i decem-
ber 2015 att införa ePed i barnsjukvården. Efter det påbörjades 
arbete med införandet av doseringshjälpen och rimlighets-
kontrollen i journalsystemet Meliors läkemedelsmodul. Våren 
2017-2018 granskade en tvärprofessionell projektgrupp bestå-
ende av läkare, sjuksköterskor samt apotekare från de fyra 
barnklinikerna i regionen informationen i ePed för att nå regional 
och nationell samsyn om doseringar och spädningar i ePed-
databasen. 

Regional ePed-redaktion
Efter att granskningsarbetet avslutades i april 2018 tog en re-
gional ePed-redaktion över förvaltningen och fungerar som en 
länk mellan ePeds centralredaktion i Stockholm och de lokala 
användarna. ePed-redaktionen tillhör Sjukhusapoteket VGR och 
har en egen hemsida på Vårdgivarwebben: vgregion.se/eped 
Där finns information och länk till alla region gemensamma 
ePed-instruktioner. För åtkomst behövs inloggning via en VGR-
dator eller internetuppkoppling via Sjunet. ePed finns i nuläget 
kopplad till Melior och arbete pågår med att även få tillgång via 
Asynja Visph.

Förhoppningen är att ePed ska under lätta ordination och läke-
medelshantering för patienter under 18 år och bidra till ökad 
patientsäkerhet inom VGR. Enhetliga doserings- och späd-
ningsanvisningar för barnläkemedel ökar säkerheten när pa-
tienter eller medarbetare rör sig mellan sjukhusen i regionen.
Att underhålla, uppdatera och nyskapa läkemedelsinstruktioner 
ger den regionala ePed-redaktionen möjlighet att även bidra 
till och vidareutveckla den nationella ePed-databasen. 

Ta kontakt med ePed-redaktionen vid: 
• Fel/oklar information i instruktioner
•  Önskemål om kompletteringar/uppdateringar av instruktioner
•  Läkemedelsrelaterade avvikelser där kompletterande  

information kan förhindra framtida incidenter
• Önskemål om nya instruktioner
• Önskemål om nya/uppdaterade rimlighetsgränser 

Inför lansering av ePed i Melior har utbildning erbjudits på SÄS, 
SkaS, SU samt inom NU-sjukvården. Är du intresserad av att få 
information på din arbetsplats? Ta kontakt med ePed-redaktionen: 
eped.vgr@vgregion.se

För ePed-redaktionen och Terapigrupp Barn och ungdom
Christiane Garnemark, barnläkare, DSBUS

Vad är ePed?
ePed är en erfarenhets- och evidensbaserad databas för barn-
läkemedel och har utvecklats på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i 
Stockholm sedan 2005. 

Arbetet startade som en databas för läkemedel där olika neo-
natalavdelningar i Stockholm sökte ett samarbete. När Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus 2008 införde elektronisk läkemedels-
modul utökades databasen med information även till äldre 
barn. Efter flera uppmärksammade läkemedelsavvikelser skapa-
des gränsvärden för rimliga doser för ca 50 riskfyllda läkemedel. 
ePed har prisats bland annat med Guldpillret (2010) samt IT i 
vården-priset (2011).

Sedan hösten 2015 finns ePed tillgängligt som nationellt 
kunskaps stöd via Svenska Informationstjänster för Läkemedel 
(SIL). Allteftersom fler landsting/regioner börjar använda ePed 
blir systemet ett mer nationellt förankrat ordinationsstöd. Sam-
arbete mellan den centrala och de lokala ePed-redaktionerna 
bidrar till samordningen av det befintliga kunskapsläget och 
framförallt till lärdom av risker, misstag och avvikelser. 

Vilken information ger ePed?
Att hitta rätt uppgifter om läkemedel som används till barn 
kräver ibland lokal kunskap eller detektivarbete för den enskilde 
läkaren eller sjuksköterskan, särskilt om det handlar om ett 
ovanligt preparat. I ePed finns erfarenhets- och evidensbaserad 
läkemedelsinformation som inte hittas i FASS – för att under-
lätta för användaren och säkerställa rätt dosering. Informationen 
sammanställs från nationella behandlingsrekommendationer,  
i samarbete med nationella experter, men även från internatio-
nell litteratur.

ePed består av två delar:
En barnanpassad läkemedelsmodul med
•  Krav på aktuell vikt och att den är rimlig i  

förhållande till ålder
• Doseringshjälp
•  Rimlighetskontroll av ordinerad dos för de  

mest riskfyllda substanserna

En databas med ePed-instruktioner om 
• Vanlig indikation och dos 
• Rimlig dos 
• Spädning 
• Administreringssätt 
• Hållbarhet och förvaring 
• Arbetsmiljö 
• Övrig information 
• Referenser 

http://vgregion.se/eped
mailto:eped.vgr%40vgregion.se?subject=
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Ett av Läkemedelskommitténs fokusområden är ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel där 
det finns biosimilarer eller andra konkurrerande läkemedel. Det finns mycket pengar att frigöra från 
läkemedel för vilka utbyte inte sker automatiskt på apotek, ofta av regulatoriska skäl. Ett aktivt och 
smart val av ”rätt” produkt måste göras redan vid förskrivningen. Som vägledning kan REKlistan 
användas och i många journalsystem är rekommenderade läkemedel märkta. I denna artikel kan du se 
hur din egen förvaltning ligger till för några läkemedel med stor besparingspotential.

Spara 33 miljoner på 3 läkemedel!

På årsbasis skulle vi kunna spara ca 33 Mkr i VGR, om förskriv-
ningen styr över helt till tre (3) rekommenderade läkemedel  
istället för dyrare alternativ. Dessa är tolterodin, pregabalin-
generika och Insulin lispro Sanofi, se Tabell 1.

Vårdval Vårdcentral står för den största delen av dessa läkemedel, 
men även sjukhusförvaltningarna kan spara en betydande 
summa genom att i större utsträckning välja mer kostnadseffek-
tiva preparat. Förskrivning per kvartal och besparingspotential 
per förvaltning visas i Tabell 2. 

Andelen tolterodin är i stort sett oförändrad på en låg nivå det 
senaste året, ca 31% av totala förskrivningen i VGR. Andelen 

pregabalin-generika har ökat långsamt upp till ca 33%. Insulin 
lispro Sanofi är ett relativt nytt läkemedel där vi väntar ökad 
förskrivning framöver.

Även för andra läkemedel med mindre besparingspotential kan 
förskrivning av det mest prisvärda alternativet bidra till konkur-
rens, vilket generellt är gynnsamt för utvecklingen. Exempel på 
sådana är erytropoietin och tillväxthormon, där Eporatio res-
pektive Omnitrope är rekommenderade val.

Elfar Hrafn Árnason, Regionutvecklare, 
Koncernstab Hälso- och sjukvård

Tabell 2.  Förskrivning av tolterodin, pregabalin-generika och Insulin lispro Sanofi i % av DDD av hela läkemedels gruppen 
per förvaltning kvartal 4 2017 till kvartal 3 2018. Källa: Concise (recept)
I tabellen anges även besparingspotential på årsbasis i miljoner kronor per förvaltning och läkemedel. 
Källa: Egna beräkningar utifrån förskrivning kvartal 3 2018

Tolterodin Pregabalin-generika Insulin lispro Sanofi
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AL 23% 25% 18% 23% 0,30 5% 4% 27% 0% 0,04 1% 1% 2% 0,30

ANS 9% 12% 16% 25% 0,04 4% 8% 4% 6% 0,11 0% 0% 0% 0,20

FSS 28% 30% 26% 26% 0,07 17% 20% 15% 20% 0,10 1% 7% 6% 0,26

KS 38% 36% 38% 35% 0,12 6% 9% 15% 15% 0,29 2% 11% 20% 0,25

NU 45% 46% 48% 47% 0,43 21% 22% 27% 30% 1,27 0% 1% 2% 1,21

SkaS 26% 26% 24% 25% 0,74 12% 15% 17% 19% 0,70 0% 4% 9% 1,25

SU 32% 34% 34% 31% 1,38 7% 10% 15% 20% 1,49 2% 5% 8% 2,23

SÄS 19% 21% 19% 20% 0,43 20% 23% 23% 24% 0,74 0% 0% 1% 0,98

Vårdval  
Vårdcentral

41% 41% 39% 39% 4,94 34% 38% 41% 44% 4,90 0% 1% 2% 3,05

Övrigt, t.ex. 
privatläkare

13% 13% 12% 12% 3,26 10% 12% 15% 15% 1,32 0% 0% 0% 0,57

Totalt 32% 32% 31% 31% 11,7 23% 26% 30% 33% 11,0 1% 3% 5% 10,3

Tabell 1. Uppskattad besparingspotential på årsbasis vid 100% förskrivning av 3 kostnadseffektiva läkemedel. Källa: Concise (recept)

Rekommenderat  
läkemedel 

Andel av DDD
kvartal 3 2018

Dyrare  
alternativ

Årskostnad totalt 
Mkr

Besparingspotential  Besparingspotential 
Mkr

Tolterodin 31% Vesicare m.fl. 20 68% 12

Pregabalin-generika 33% Lyrica 34 42% 11

Insulin lispro Sanofi 5% Humalog m.fl. 50 21% 10

Summa 104 33

DDD=definierade dygnsdoser
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Akut-p-piller började säljas i Europa i slutet av 1990-talet för att användas efter oskyddat samlag eller 
annan misslyckad preventivmetod. I marknadsföringen användes begreppet ”dagen efter-piller” och tyvärr 
används benämningen både av befolkning och många vårdgivare. Ett starkt invant, men missledande, 
begrepp gör det onödigt svårt att förstå hur preparaten fungerar.

Undvik kalla akut-p-piller för ”dagen efter-piller”!

preventivmedel och texten finns kvar för ellaOne både i bipack-
sedel och FASS. Men senare studier har visat att effekten av 
UPA minskar eller uteblir, om gestagener intagits 7 dagar före 
eller påbörjas direkt efter att kvinnan använt ellaOne! Kvinnan 
bör därför vänta minst 5 dagar efter ellaOne innan hon börjar 
med en hormonell preventivmetod.

Kroppsvikt har diskuterats och studier antyder en sämre effekt 
av både LNG och UPA vid högre vikt eller BMI. Säkra slutsatser 
kan dock inte dras, varför det i dagsläget inte finns skäl att 
undanhålla överviktiga kvinnor akut-p-piller, om de inte önskar 
få kopparspiral insatt.

Kopparspiral 
Under gynnsamma förhållanden når spermier äggledaren redan 
ett par minuter efter ejakulationen. Befruktningen och de första 
celldelningarna sker i äggledaren, varefter ägget transporteras 
ned till livmodern och implanteras i livmoderslemhinnan. Trans-
porten tar cirka en vecka och efter implantationen har gravid iteten 
uppkommit. Någon dag senare kan graviditeten påvisas med de 
känsliga test som finns idag. 

Om en kopparspiral sätts in i livmodern inom 5 dygn (120 timmar) 
efter oskyddat samlag, kan den förhindra närmare 99% av 
graviditeterna genom effekt på livmoderslemhinnan. En ytter-
ligare fördel med kopparspiral är att kvinnan, om hon trivs med 
metoden, har ett effektivt skydd i upp till 5 år. Kopparspiral bör 
rekommenderas i första hand – och skulle, till skillnad från akut-
p-piller, utifrån sin verkningsmekanism i denna situation kunna 
kallas ”dagen-efter-preventivmetod”.

Receptfria akut-p-piller på nätet
För att inte fördröja intag av akut-p-piller blev samtliga akut- 
p-piller receptfria i hela Europa. Akut-p-piller ingår inte i TLVs 
förmån, vilket innebär fri prissättning. En tablett ellaOne kostar 
199–279 kr medan priserna för de olika generika som innehåller 
LNG varierar mellan 84–169 kr. Billigast är att beställa akut- 
p-piller på nätet, men eftersom leveranstiden är minst en dag, 
gäller det att ha dem hemma innan behovet uppstår!

Graviditetsregister 
Varken LNG eller UPA har visat fosterskadande effekter, oavsett 
om de tagits under tidig graviditet eller om en graviditet upp-
kommit strax efter intag. För att samla information om gravidi-
teter hos kvinnor som använt ellaOne, bör de rapporteras till 
www.hra-pregnancy-registry.com enligt krav från den europe-
iska läkemedelsmyndigheten EMA. Graviditeter efter intag av 
akut-p-piller med LNG bör rapporteras till Läkemedelsverket.

För Terapigrupp Gynekologi
Mariann Hansson, gynekolog,  
Gynekologmottagningen Kungshöjd, Närhälsan 
Charlotte Greppe, ordförande, gynekolog,  
Frölunda Specialistsjukhus

Akut-p-piller på den svenska marknaden:
•  Levonorgestrel 1,5 mg (Norlevo®, Frivelle®, Levodonna®,  

Levonorgestrel ABECE®, Levonorgestrel Apofri® och Postinor®)
•  Ulipristalacetat 30 mg (ellaOne®)

Verkningsmekanism 
Verkningsmekanismen för levonorgestrel (LNG) och ulipristal-
acetat (UPA) är lika. Läkemedlen förhindrar eller förskjuter ägg-
lossning några dagar. Tiden för ägglossning varierar mellan 
kvinnor liksom hos den enskilda kvinnan. Under en vanlig 28 
dagar lång menscykel sker ägglossningen mellan cykeldag 
9-20 och ungefär ett dygn efter den så kallade ”LH-toppen”. 
Under kort tid har då en större mängd luteiniserande hormon 
(LH) utsöndrats från hypofysen. Akut-p-piller med levonor-
gestrel (LNG) måste tas innan stegringen av LH börjat, ca 2 
dygn före ägglossning. UPA däremot kan förhindra eller för-
skjuta ägglossning ända fram till LH-toppen, alltså närmare 
själva ägglossningen. Akut-p-piller med UPA har i studier för-
hindrat fler graviditeter än LNG, men formuleringen i bipack-
sedeln för ellaOne kan vara missledande och ge alltför höga 
förväntningar på läkemedlets effektivitet: ”Av 100 kvinnor som 
tar detta läkemedel blir cirka 2 gravida.”

Optimalt vore, om man kunnat mäta akut-p-pillers effektivitet 
genom att jämföra antalet graviditeter med en annan grupp 
som istället får placebo, men den studien är ju inte etiskt genom-
förbar! I stället beräknar man i studierna sannolikheten av för-
väntade graviditeter, utifrån vilken cykeldag det oskyddade 
samlaget ägt rum. I en av studierna blev 2,1% gravida efter in-
tag av UPA, jämfört med 5,5% som hade kunnat bli gravida 
om de inte tagit något preventivmedel. 

Befruktning kan bara ske under ett dygn, dvs. tiden som ägg-
cellen är befruktningsbar. Spermier kan däremot under gynn-
samma förhållanden överleva i livmodern upp till fem dygn. 
Det så kallade ”fertila fönstret”, när ett samlag kan leda till 
graviditet, är därför sex dagar. Inom djurriket sker samlag oftast 
nära ägglossning då libido ökar, men det är också möjligt att 
sexuell aktivitet triggar ovulationen. Även hos människor sker 
de flesta samlag under denna period.

Om akut-p-piller tas i rätt tid och hinner ge effekt, kommer 
ägglossningen antingen att utebli eller förskjutas några dagar 
framöver. Det innebär att fortsatta oskyddade samlag innebär 
förnyad risk för graviditet! 

Interaktioner 
Risk för graviditet trots intag av akut-p-piller föreligger också 
om kvinnan samtidigt, eller under de senaste fyra veckorna, 
tagit enzym(CYP3A4)-inducerande läkemedel. Exempel är 
vissa antiepileptika, HIV- och TBC-läkemedel, men även natur-
läkemedel som innehåller johannesört.

UPA, som progesteronreceptormodulerare, binder liksom ges-
tagener i hormonella preventivmedel till progesteronreceptorn.
Interaktionen antogs medföra en försämrad effekt av hormonella 

http://www.hra-pregnancy-registry.com
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I januari 2019 har det gått 10 år sedan Västra Götalandsregionen fick en gemensam läkemedels-
kommitté (LK) som ersatte de fem kommittéer som tidigare fanns i de landsting som blivit VGR.  
Ryggraden i arbetet utförs av de 23 terapigrupper – expertgrupper – som tar fram REKlistan och  
Regionala Medicinska Riklinjer – Läkemedel (RMR–LM). Här ger Jan Carlström, ordförande sedan 2011, 
en överblick över arbetet i LK.

Läkemedelskommittén 10 år 
– vad har hänt?

På undre bilden ses Läkemedelskommittén samlad till möte i Gullbergsvass. 
Bakre raden från vänster: Peter Amundin (vice ordförande), Christer Printz, Björn Nilsson, Ulrika Wall, Magnus Kronvall 
Främre raden: Kristina Bengtsson Boström, Lars Klintberg, Jan Carlström (ordförande), Emma Lindhardt, Lena Gustafsson (sekreterare)
I ramar: Johan Sandelin, Anders Larsson, Margareta Berzén, Lars Öhrn

Då – 2009

Nu – 2018
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LK har möten ca 10 gånger per år; varje månad utom på som-
maren. Medlemmarnas engagemang ligger som del i annan 
ordinarie tjänst. Som LK-ledamot företräder man dock inte sin 
arbetsplats utan nomineras utifrån mer personliga kvalifikationer 
ur ett läkemedels perspektiv. Samtidigt eftersträvas balans mellan 
t.ex. sjukhus och primärvård samt geografiska aspekter. Hälso- 
och sjukvårdsdirektören utser medlemmarna. Totalt 25 personer 
har suttit i LK genom åren, de flesta läkare i klinisk tjänst. Åtta 
av oss har varit med sen starten. Laguppställningen ”nu och då” 
ses på korten. Vi tycker att mixen av förnyelse och kontinuitet 
har stort värde. Arbetet med läkemedelsfrågor har ett drag av 
”evighet” över sig; kärnfrågorna är delvis desamma som för 10 
år sedan.

Viktigare än medlemmarna är förstås arbetet. Vad har LK 
gjort? Vad har förändrats under 10 år? Vilka har varit de vikti-
gaste frågorna?

REKlistan 
REKlistan är LKs viktigaste dokument. Det är en fantastisk samman-
fattning av kunskapsläget och handfasta råd inom läkemedels-
området som når stora grupper av förskrivare varje år. Strukturen 
på den tryckta REKlistan är i stora drag sig rätt lik om man 
jämför över åren. Men 2010, som var regionala LKs första  
”release”, fanns även ett REK-infodokument, en lathund och 
en generikalista. Dessa bilagor är borta och numera är det bara 
själva REKlistan kvar. Listan finns sedan 2015 i digital form, både 
som app och som digital version (reklistan.vgregion.se) som bl.a. 
nås via Vård givar webben. Jag har flera gånger utlovat att ”nästa 
års tryckta lista är den sista”, men dit har vi inte kommit – främst 
för att det finns en stor efterfrågan på den tryckta versionen.

RMR–Läkemedel och Substans
Andra viktiga kommunikationsarenor för LK är de RMR som 
ges ut inom ett stort antal områden. De ska inte bara tas fram 
utan sedan kontinuerligt underhållas genom regelbundna revi-
deringar. Detta innebär ett rätt stort arbete för såväl terapi-
grupper som LK. Vi i VGR är priviligierade som har egen tidning 
för läkemedelsfrågor. Substans utkommer med fem nummer 
varje år och når samtliga förskrivare. Utöver ett brett anslag med 
artiklar om läkemedelsfrågor ur ett regionalt perspektiv pre-
senterar vi varje år den nya REKlistan och alla nyutkomna RMR. 

Oberoende läkemedelsinformation
Terapigrupperna har återkommande utbildningsdagar inom 
sina områden. Två gånger om året anordnar LK läkemedelsdagar. 
Under många år var upplägget likartat för dessa dagar. Sedan 
2015 har vi ändrat på det och utbildnings dagen i januari är helt 
fokuserad på den nya REKlistan medan höstens läkemedelsdag 
är mer traditionell med längre föreläsningar. 

Fokusområden 
LK arbetar kontinuerligt med olika fokusområden. Flera av dessa, 
som t.ex. minskad användning av beroendeframkallande 
medel och lämplig läkemedelsbehandling till äldre är favoriter 
som ständigt funnits med. Trots att vi uppnått stora förbätt-
ringar inom dessa områden är bedömningen att det fortfarande 
behövs ett aktivt arbete för fortsatt framgång. Nytt fokus-
område för 2018 är förbättrad läkemedelsbehandling vid hjärt-
s vikt. Här ser vi exempel på ett klassiskt problem inom vården. 
Kunskapen om hur patienterna ska behandlas är stor – ändå får 
kanske bara hälften av de sjuka den behandling som rekom-
menderas. Ett fokusområde som kunnat mönstras ut – efter 
uppfyllt mål – är ökad antikoagulationsbehandling vid förmaks-
flimmer. Stroke är den allvarligaste och mest resurskrävande 
komplikationen till förmaksflimmer och antikoagulationsbe-

handling till riskpatienter har mycket hög prioritet i nationella 
riktlinjer. I VGR förelåg i många år underbehandling jämfört 
med hela Sverige. Introduktionen av ny antikoagulantia, NOAK, 
har varit ett sätt att nå ut med behandling till fler. För att åstad-
komma en förbättring utgick särskilda regionala stimulans-
medel till förvalt ningarna för nyinsatt antikoagulantia vid för-
maksflimmer. LK och terapigrupperna medverkade på flera sätt 
för att bidra till ett ordnat införande av NOAK, bl.a. genom 
flera halvdagsutbildningar.

Generika inte längre kontroversiellt
Generikareformen har inneburit stora förändringar i läkemedels-
arbetet. Tidigare lade LK mycket arbete på att föreslå billigare  
alternativ till dyrare mediciner, nu sker ett automatiskt utbyte 
på apotek. Tyvärr inte alltid enkelt för patienten, men detta är 
nog den enskilda faktor som bidragit mest till att utvecklingen 
med ökande läkemedelskostnader kunnat brytas inom vissa 
områden, varpå medel kunnat frigöras och komma patienter till 
gagn på andra sätt. 

LK arbetar fortfarande med fokus området att öka användning-
en av kostnadseffektiva läkemedel där det finns biosimilarer 
eller andra konkurrerande läkemedel som inte är generiskt ut-
bytbara på apotek. En biosimilar är ett biologiskt läkemedel 
som liknar, men inte är identiskt med, ett godkänt biologiskt 
läkemedel. Godkännande kraven är ett ”mellanting” mellan 
det som krävs för original läkemedel (biologiska eller kemiska) 
respektive generika (kopior av kemiska läkemedel). Detta har 
lett till viss osäkerhet vid intro duktionen i klinisk verksamhet. 
Biosimilarer har funnits en längre tid för bl.a. erytropoietinpre-
parat och tillväxthormon, men användningsgraden varierar så-
väl internationellt som inom Sverige och VGR. Biosimilarernas 
intåg i VGR får än så länge sägas vara försiktigare än i andra 
delar av landet. Alla är eniga om att skapa mesta möjliga nytta 
för patienterna inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser. 
En het diskussionsfråga har varit om man ska reservera biosimila-
rer för nyinsättning eller om man också ska byta på välinställda 
patienter. Den första riktiga studien av effekt, biverkningar och 
antikroppsbildning vid switch var NOR-SWITCH i Norge, där 
man undersökte switch från infliximab (Remicade) till biosimilar. 
Studien presenterades i Lancet. Redan samma höst, 2016, kunde 
vi vid ett seminarium i Göteborg få en direkt redovisning av en av 
huvudprövarna. Att byta original till biosimilar gick bra!

Varför både nationella och regionala rekommendationer?
Under de 10 år som gått har det skett en utveckling mot mer 
nationell samverkan inom läkemedelsområdet. Kraven på en 
jämlik vård oavsett var man bor i landet ökar; rimligen ska nya 
dyra läkemedel erbjudas invånare på ett likvärdigt sätt i alla 
landsting. Samarbete sker bl.a. genom NT(Nya Terapier)-rådet 
som tar fram nationella rekommendationer för utvalda nya läke-
medel. VGR och LK deltar på flera nivåer i detta arbete, bl.a. 
tidiga bedömningar av kommande produkters plats i terapin 
innan de är godkända av myndigheterna.

I Sverige bygger landstingen upp en ny och mer samlad kunskaps-
organisation. En uppgift för LK är att på ett bra sätt integrera 
vårt arbete i det nya. Det är viktigt att den stora erfaren het som 
finns i det regionala läkemedelsarbetet inte går förlorad. Nationella 
riktlinjer kommer även i framtiden att behöva implementeras 
regionalt och lokalt.

För Läkemedelskommittén i VGR
Jan Carlström, ordförande, specialist i internmedicin och  
njurmedicin, verksam inom ASIH i Göteborg

http://reklistan.vgregion.se


Två nyligen publicerade artiklar från Danmark visar att långtids-
användning av hydroklortiazid (HCTZ) ökar risken för hudcancer, 
framförallt skivepitelcancer och läppcancer. Båda är välgjorda 
observationsstudier baserade på registerdata. Andelen basal-
cellscancer som beräknades vara orsakad av HCTZ var 0,6%. 
Motsvarade andel för skivepitelcancer var 9% och för lokalisation 
till läpparna 11%. Det fanns tydlig dos-respons; lång använd-
ningstid (mer än 6 år) och hög dos hade största riskökningen. 
HCTZs fototoxiska egenskap tros ligga bakom. Ingen riskökning 
kunde ses för bendroflumetiazid (Salures) eller andra blod-
tryckssänkande läke medel. 

Vad gör vi med denna information? 
I brevet som gått ut till förskrivare står att man skall uppmärk-
samma patienter som står på HCTZ på nytillkomna hudföränd-
ringar. Vi anser inte att det finns anledning att kalla in patienter 
till mottagningen, men vid nyinsättning eller receptförnyelse 

kan man överväga byte. Observera att 
detta även gäller kombinationspreparat 
med HCTZ.

Läkemedels verket har ett liknande 
för håll nings sätt i sin webbnyhet: 
www.lakemedelsverket.se//Alla-nyheter 
(1 november)

Terapigrupp Hjärta-kärl

Hydroklortiazid och 
hudcancer

Sjukhusarbete präglas av teamarbete mellan olika personalkate-
gorier. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare rondar dagli-
gen i dagens pressade vårdverklighet, vardag som helg. Vårdtider 
blir allt kortare, patienterna sjukare och äldre. Många sjuksköter-
skor vittnar om stress och känslan av att inte hinna med.

Till hjälp för det dagliga teamrondarbete som redan idag utförs 
lanserar Strama i hela landet ett rondkort för sjuksköterskor. 
Denna checklista är ett stöd för att ordinationer av antibiotika 
av läkare ska bli så bra som möjligt. Kortet beskriver viktiga 
moment som att säkerställa att odlingar ordineras och utförs, 
bevaka odlingssvar, administrera antibiotika rätt samt att dag-
ligen ompröva antibiotikabehandlingen tillsammans i teamet. 
Det finns även en introduktionsfilm som visar hur kortet är 
tänkt att användas. 

Kortet lanserades nationellt under 
den Europeiska antibiotikadagen 18 
novem ber. Sjukhusförvaltningar i VGR 
har valt att introducera kortet steg vis 
och i olika etapper. Stramaansvariga på 
sjukhusen har mer information. Kortet 
är kostnads fritt. Beställningsinformation 
och länk till introduktionsfilmen finns på: 
www.vgregion.se/strama

Strama Västra Götaland

Nästa Substans  
kommer i februari

Manusstopp 9/1!

REKdagen 2019
31 januari kl. 9.15-16.00

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Södra Hamngatan 59, Göteborg

Målgrupp: Läkare i VGR

Program och anmälan: Se framsidan

Arrangör: Läkemedelskommittén

Rondkort  
för slutenvården

 

På gång i  
regionen!

Säkerställ

Bevaka

Administrera

Ompröva

Bidrar aktivt till en smart antibiotika

användning genom en reflekterande  

dialog med läkare om dessa fyra åtgärder.

Antibiotikasmarta 

sjuksköterskor

* Blododling före första dos av iv antibiotika kan utföras 

 utan föregående läkarordination.

Säkerställ att relevanta odlingar ordineras*  

och utförs innan antibiotikabehandling.
För att möjliggöra optimal och riktad behandling.

Bevaka odlingssvar och diskutera med  

ansvarig läkare.Ju fortare antibiotikabehandling kan justeras utifrån  

odlingssvar, desto bättre för patienten.

Administrera i rätt tid utifrån ordination  

och lokala anvisningar.Olika antibiotika distribueras på olika sätt i kroppen. 

Tid för administration varierar för att uppnå optimal effekt.Ompröva antibiotikabehandlingen dagligen  

tillsammans med ansvarig läkare.
Optimalt antibiotikaval och behandlingstid ger bättre effekt 

samt minskad risk för biverkningar och resistensutveckling.

Smalt    Peroralt    Optimalt

www.vgregion.se/lakemedel/substans
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