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Den nya regionala Äldrekompassen 
hjälper dig att navigera bland 

läkemedel till sköra äldre

Prognos för läkemedels-
kostnaderna 2020-2022
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Samlad information om  
läkemedelsbehandling  
vid covid-19
Nu finns en ny webbsida där rele-
vanta dokument och riktlinjer inom 
läkemedelsområdet och aktuellt 
kunskapsläge avseende covid-19 
samlas. Detta kompletteras med regel-
bundna nyhetsbrev till förvaltning-
arna och till samtliga enheter inom 
Vårdval Vårdcentral. 

Systemet för kunskapsstyrning har 
fått i uppdrag att samordna och 
strukturera evidensbaserad infor-
mation om covid-19. Läkemedels-
kommittén och Läkemedelsenheten 
samordnar detta arbete. Syftet är 
att stärka och säkerställa att till-
gången till bästa kända evidens för 
diagnostik, behandling, inklusive 
intensiv vård, görs tillgänglig och 
hålls uppdaterad. 

Materialet publiceras under rubriken 
”Behandling och kunskapsläge” på 
den regionala covid-19-sidan:
vgregion.se/halsa-och-vard/vard givar -
webben/vardriktlinjer/covid-19

Nyhetsbrev från Läkemedelskom-
mittén och utvidgade terapi råd publi-
ceras också som vanligt på: 
vgregion.se/lakemedel

Den senaste tiden har fokus flyttats för 
många inom hälso- och sjukvården. 
Ett sammanslaget Nr 2-3 av Substans 
är ett litet exempel på hur även pe-
rifera aktiviteter påverkats. Framtiden 
innehåller många frågetecken, så även 
hur Substans utkommer under hösten 
(se baksidan). Till dess önskas alla läsare 
en så bra sommar som möjligt!

Läkemedelskommittén i  
Västra Götalandsregionen

http://vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19
http://vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/covid-19
http://vgregion.se/lakemedel
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REGIONALA MEDICINSKA RIKTLINJER – LÄKEMEDEL
Nyheter

Migrän – Terapigrupp Neurologi
•  Migrän diagnosticeras genom noggrann anamnes och status med 

stöd av internationella diagnoskriterier. 

•  Att minimera anfallsframkallande faktorer är grunden i all migrän-
behandling. 

•  Vid migränanfall är vila/sömn samt receptfria analgetika ofta tillräcklig 
behandling. Om inte – prova högre dos av analgetikum/COX-hämmare. 

•  Nästa steg är triptanläkemedel. Generiskt sumatriptan i tablettform är 
förstahandsval. 

•  Vid >_3 migränanfall varje månad och otillfredsställande effekt av an-
fallskuperande medicinering – överväg förebyggande läkemedel. Första-
handsval är betablockerare såsom metoprolol. 

•  Risk finns för läkemedelsinducerad huvudvärk vid regelbundet intag av 
analgetika eller triptaner under tre eller fler dagar per vecka.

Restless legs syndrom – Terapigrupp Neurologi
•  Restless legs syndrom (RLS) kännetecknas av ett intensivt behov av att 

röra på benen, oftast kombinerat med stark obehagskänsla, och som 
förvärras av inaktivitet och lindras momentant under utförandet av rörelser. 
RLS är värre under kvällar och nätter.

•  För diagnos krävs att samtliga symtomkriterier (Faktaruta 1) är uppfyllda.

•  De flesta som söker vård på grund av långvariga typiska besvär har 
primärt, idiopatiskt RLS. Basal utredning görs alltid för att hitta be-
handlingsbar orsak.

•  Sömnhygieniska åtgärder, undvikande av RLS-provocerande läkemedel, 
och korrigering av låga ferritinnivåer utgör basbehanding.

•  Intermittent RLS med uttalade besvär kan behandlas med låg dos 
dopaminagonist (t.ex. pramipexol) eller 50-100 mg levodopa vid behov.

•  Vid persisterande sömnstörande RLS ges i första hand daglig kvällsdos 
av dopaminagonist. Observans på biverkningar, inklusive symtomför-
stärkning (augmentation).

Antibiotikaprofylax i tandvården – Terapigrupp Tandvård
•  Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas till ett fåtal definie-

rade riskpatienter och vissa odontologiska ingrepp där den möjliga vin-
sten förväntas vara större än den förväntade risken. Det stora flertalet 
patienter behöver inte antibiotikaprofylax. 

•  Ett gott munhålestatus är ofta viktigare än antibiotikaprofylax för att 
minska risken för lokala och hematogent spridda infektioner hos risk-
patienter. 

•  Remittera patienter till tandläkare för infektionssanering i munhålan inför 
medicinska behandlingar/ingrepp med kraftigt ökad risk för lokala eller 
hematogent spridda infektioner, exempelvis hjärtklaffkirurgi. 

•  Det är den sammanvägda bedömningen av patientens samtliga odonto-
logiska och medicinska riskfaktorer som är avgörande för om antibiotika-
profylax är nödvändig eller inte. 

• All ordination av antibiotika ska noteras och motiveras i journalen.

Tandvård vid behandling med antikoagulantia  
och/eller trombocythämmare – Terapigrupp Tandvård
•  Medicinering med antikoagulantia är livsviktigt för många patienter. I de flesta 

fall är det möjligt att göra tandbehandling utan att sätta ut antikoagulantia. 

•  Trombocythämmande läkemedel ska inte sättas ut före tandbehandling. 

•  Behandlaren ska ha kunskap och rutiner för att kunna hantera ev. blöd-
ningskomplikationer. I annat fall bör patienten remitteras till specialist-
tandvården. 

•  Vid kombinationsbehandling med antikoagulantia och en eller flera trom-
bocythämmare bör behandlande läkare eller specialisttandvård kontaktas.

Antikoagulantia vid förmaksflimmer – Terapigrupp Hjärta-kärl
•  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.

KOL – Terapigrupp Allergi-Andning-ÖNH
•  För KOL-diagnos krävs förutom symtom och exposition även spirometri. 

•  Tidig upptäckt är avgörande för prognos. 

•  Behandling inriktas i första hand på rökfrihet, fysisk träning och nutrition. 

•  Läkemedel kan lindra symtom som andfåddhet vid ansträngning (ut-
värderas) samt minska antalet exacerbationer.

IBS – Terapigrupp Mage-tarm
•  IBS är en mycket vanlig, godartad sjukdom där diagnosen baseras på 

symtom kriterier samt avsaknad av alarmsymtom. 

•  I de flesta fall räcker det med en begränsad utredning inom primärvården.

•  Diagnos ställs med hjälp av de nya Rome IV-kriterierna. 

•  Den viktigaste behandlande åtgärden är att informera patienten om 
diagnosen och sjukdomens benigna karaktär.

•  Få läkemedel har visats ha väsentligt bättre effekt än placebo vid IBS. 

•  I de fall läkemedelsbehandling prövas väljs läkemedel utifrån domine-
rande symtom.

Depression – Terapigrupp Psykiatri
•  Psykopedagogiska insatser till vuxna och psykopedagogisk basbe-

handling till barn och ungdomar bör först erbjudas.

•  Depressionsdjupet avgör om psykoterapi och/eller antidepressiv medi-
cinering rekommenderas. Förstahandsmedel vid läkemedelsterapi är 
escitalopram för vuxna och fluoxetin för barn och ungdomar.

•  Suicidriskbedömning ska ingå som en del i diagnostiken och följas upp. 

•  Somatisk sjuklighet och dödlighet är förhöjd vid depression och bör 
efterforskas i anamnes och status.

•  Ohälsosamma levnadsvanor avseende fysisk aktivitet, alkohol, rökning 
och kost bör uppmärksammas och åtgärder erbjudas. Fysisk aktivitet 
har effekt vid lindrig och medelsvår depression.

Ångest – Terapigrupp Psykiatri
•  Psykopedagogiska insatser till vuxna och psykopedagogisk basbehand-

ling till barn och ungdomar bör först erbjudas.

•  Psykoterapi enligt KBT är förstahandsval vid lätta och medelsvåra 
ångest sjukdomar och ska erbjudas, enbart eller i kombination med 
läkemedelsterapi, så tidigt som möjligt efter diagnos. 

• Förstahandsmedel vid läkemedelsterapi är sertralin.

•  Bensodiazepiner rekommenderas inte vid ångestsjukdomar på grund 
av risken för beroendeutveckling och bör endast användas i undantags-
fall vid akut eller svår ångest och då endast som korttidsbehandling. 

• Suicidrisk bör bedömas. 

•  Somatisk sjuklighet och dödlighet är förhöjd vid ångestsjukdomar och 
bör efterforskas i anamnes och status. 

•  Ohälsosamma levnadsvanor avseende fysisk aktivitet, alkohol, rökning 
och kost bör uppmärksammas och åtgärder erbjudas.

Under 2020 har nedanstående Regionala Medicinska Riktlinjer – Läkemedel (RMR – LM) genomgått mindre revideringar.
Huvudbudskapen är väsentligen oförändrade och återges här. Alla RMR – LM hittas på: vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel

http://vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel
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Urinvägsbesvär hos kvinnor efter menopausen 
– UVI, östrogenbrist eller både och?

I åldersgruppen kvinnor över 65 år är förskrivning av urinvägs-
antibiotika vanlig (se diagram nedan). Är det alltid akut cystit 
som ligger bakom? Kan man minska antalet antibiotikakurer 
genom att tidigt fånga upp patienter som har uroge nitalt östrogen-
bristsyndrom? Atrofiska slemhinnor kan både vara direkt orsak 
till symtomen och riskfaktor för recidiverande akuta cystiter. 

Sveda vid miktion och täta urinträngningar är mycket vanliga 
symtom som föranleder kvinnor att kontakta vården. Sannolik-
heten för akut cystit hos icke gravida kvinnor är hög om det 
föreligger minst två av tre nytillkomna symtom (sveda vid miktion, 
täta trängningar och frekventa miktioner) i frånvaro av vaginala 
symtom. Nästa steg är då att gradera besvären: Är de lindriga, 
måttliga eller svåra? Om patienten upplever svåra besvär, erbjud 
antibiotikabehandling direkt. Vid måttliga besvär: symtom-
lindrande behandling, ökat vätskeintag samt antibiotikarecept 
i reserv. Vid lindriga besvär rekommenderas expektans, ökat 
vätskeintag och symtomlindrande behandling, det vill säga 
smärtlindrande receptfria läkemedel. 

När postmenopausala kvinnor söker med urinvägsbesvär kan 
symtombilden från urinvägarna vara diffusare. Besvären har varat 
längre, svedan i underlivet finns även mellan miktionerna och 
vid fördjupad anamnes framkommer även dyspareuni, torrhets-
känsla vaginalt och irritation i vulva. Vid gynekologisk under-
sökning ses en blek och slät vaginalvägg utan slemhinneveck. 
Urogenitalt östrogenbristsyndrom med atrofiska slemhinnor är 
ett vanligt tillstånd och oftast lättbehandlat. I första hand  
rekommenderas estriol vagitorier eller vaginalkräm (Ovesterin) 
eller estradiol vaginalinlägg (Oestring). I andra hand kan Vagifem 
vagitorier (receptfria, ej förmån) användas. Om kvinnans besvär 
med täta trängningar eller sveda vid miktion mot förmodan 
inte lindras på några veckor föreligger indikation för utredning 
hos specialist. Det finns knappast någon övre åldersgräns för 
lokal behandling och kvinnan bör informeras om att avbruten 
behandling högst sannolikt innebär att besvären återkommer. 

Urogenitalt östrogenbristsyndrom med atrofiska slemhinnor 
medför också ökad risk för recidiverande akut cystit, som defi-
nieras som minst två antibiotikabehandlade episoder av akut 
cystit det senaste halvåret eller minst tre det senaste året. 

Recidiverande akut cystit orsakas av samma bakterier som vid 
sporadisk akut cystit och enskilda cystitepisoder handläggs enligt 
rekommendationerna för akut cystit. Recidiverande akut cystit 
utgör indikation för urinodling och hos postmenopausala kvinnor 
bör gynekologisk undersökning och residualurinmätning genom-
föras. För handläggning, se algoritm från Läkemedelsverket nedan.

Vid recidiverande akut cystit kan lokalt östrogen provas som 
profylax till postmenopausala kvinnor. Hos postmenopausala 
kvinnor leder lokalt applicerat östrogen till ökad vaginal koloni-
sation med laktobaciller, vilket i sin tur motverkar kolonisation 
med uropatogener. 

För postcoital eller kontinuerlig antibioitikaprofylax rekommen-
deras nitrofurantoin eller trimetoprim i 6 månader. Ett alterna-
tiv är att patienten förses med recept på pivmecillinam eller 
nitrofurantoin för självinitierad behandling. 

Avslutningsvis vill vi påminna om att ABU (asymtomatisk bak-
teriuri) förekommer i alla åldrar och är mycket vanligt hos äldre 
kvinnor. ABU hos icke-gravida kvinnor ska inte behandlas med 
antibiotika. Provtagning med urinsticka eller urinodling i från-
varo av urinvägssymtom rekommenderas inte.

Mer information 
• lakemedelsverket.se/uvi 
• reklistan.vgregion.se 
• vgregion.se/strama

För Strama Västra Götaland
Maria Hess-Wargbaner, distriktsläkare, Strama Västra Götaland

Övrig antibiotika (ATC J01, exklusive urinvägsantibiotika)

0 – 4 år

Antal antibiotikarecept per 1000 invånare, kvinnor i Västra Götaland 2019
(Antal recept anges i respektive stapel)

700

600

500

400

300

200
13301

16373

60303
43003

22535

15573

7031

pivmecillinam, trimetoprim, ciprofloxacin eller nitrofurantoin

1173 2826
30941 24056

16103

15780
9200

100

5 – 14 år 15 – 44 år 45 – 64 år 65 – 74 år 75 – 84 år 85 år och över
0

A
nt

al
 a

nt
ib

io
tik

ar
ec

ep
t 

pe
r 

10
0

0 
in

vå
na

re
,  

kv
in

no
r 

i V
äs

tr
a 

G
öt

al
an

d,
 2

01
9

Recidiverande cystit
>_ 2 UVI på 6 mån alt
>_ 3 UVI på 12 mån

Anamnes
•  Miktionsvanor
•  Stensjukdom
•  Sexualvanor, UVI relaterad till samlag
•  Antiöstrogenbehandling

Utredning
•  Urinodling
•  Vid misstanke om blåsdysfunktion: 

urodynamisk utredning
•  Vid misstanke om sten: DT- urografi

Behandlingsalternativ
•  Postcoital blåstömning
•  Ev byte av preventivmetod
•  Antibiotikaprofylax:  

postcoital eller kontinuerlig
•  Recept i reserv

Behandlingsalternativ
•  Postcoital blåstömning
•  Lokalt östrogen
•  Antibiotikaprofylax: 

postcoital eller kontinuerlig
•  Recept i reserv

Anamnes
•  Miktionsvanor, inkontinens
•  Stensjukdom
•  Sexualvanor, UVI relaterad till samlag
•  Antiöstrogenbehandling

Utredning
•  Urinodling
•  Gynundersökning
•  Mätning av residualurin
•  Vid misstanke om blåsdysfunktion: 

urodynamisk utredning
•  Vid misstanke om sten: DT- urografi

Premenopausala  
kvinnor

Postmenopausala  
kvinnor

Substans 3

Algoritm för handläggning av recidiverande cystit hos icke-gravida kvinnor. 
Ur Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2017:(28)5.

http://lakemedelsverket.se/uvi
http://reklistan.vgregion.se
http://vgregion.se/strama


I flera delar av landet har det sedan några år tillbaka funnits välskrivna häften som stöd vid läkemedels-
behandling av de mest sjuka äldre som blivit mycket uppskattade. Terapigrupp Äldre och läkemedel har 
konstaterat att dessa häften inte blivit så spridda i VGR som de är förtjänta av. Vi har därför tagit fram en 
sådan broschyr i VGR-tappning; Äldrekompassen. Den ger vägledning och råd vid läkemedelsbehandling 
av äldre patienter som är riktigt gamla (t.ex. över 85 år) och/eller multisjuka.

Äldrekompassen – en ny regional vägledning vid  
läkemedelsbehandling hos sköra äldre

Läkemedelsbehandling hos sköra äldre är en uppgift som kräver 
omsorg och kunskap. Dialogen med patienten och patientens 
inställning är centrala. Vidare måste alla sjukdomar, symtom, all-
män tillstånd och grad av skörhet vägas samman i en individuell 
bedömning. Detta är inte alltid helt enkelt, allra minst om man 
inte behandlar sköra äldre så ofta. Det går ofta inte att följa 
vanliga medicinska riktlinjer eller behandlingsalgoritmer. Behovet 
av stöd och rådgivning till sjukvårdspersonal som behandlar de 
äldsta och sköraste med läkemedel är stort.

Äldrekompassen kommer att finnas tillgänglig för distribution 
efter sommaren. Vi skickar ut ett nyhetsbrev när den tryckta 
upplagan är klar. En pdf-version kommer också att finnas på 
Terapigrupp Äldre och läkemedels webbsida. 

Vi hoppas att denna skrift ska bli till glädje för alla som behandlar 
äldre med läkemedel, oavsett om det är i primärvården, i kom-
munal hälso- och sjukvård eller på sjukhus. Eftersom evidens i 

Innehåll i Äldrekompassen, del 1
•  Bättre läkemedelsbehandling hos äldre
•  Demens
•  Beteendemässiga och psykiska symtom  

vid demenssjukdom (BPSD)
•  Depression
•  Diabetes mellitus, typ 2
•  Förmaksflimmer
•  Förstoppning
•  Hjärtsvikt
•  Hypertoni
•  Konfusion
•  KOL
•  Kronisk ischemisk hjärtsjukdom
•  Lipidrubbningar
•  Oro/ångest
•  Osteoporos
•  Smärta (icke cancerrelaterad) 
•  Syrarelaterade sjukdomar
•  Sömnstörningar
•  Urologiska sjukdomar
•  Vård i livets slutskede

Innehåll i Äldrekompassens bilaga, del 2
•  Att tänka på vid läkemedelsbehandling hos äldre
•  Läkemedelsgenomgång 75+
•  Läkemedelsgenomgång i hemsjukvården
•  Läkemedel vid byte av vårdenhet
•  Öppenvårdsdos/Pascal
•  Läkemedel som bör undvikas  

om inte särskilda skäl föreligger
•  Riskfyllda läkemedel vid vätskebrist
•  Läkemedel och fall
•  Läkemedel vars användning och/eller dosering  

behöver anpassas till njurfunktionen
•  Antibiotika och njurfunktion

många fall saknas för dessa patientgrupper bygger förslagen 
till viss del på beprövad erfarenhet. Råden är avstämda med 
respektive terapigrupp.

Innehåll
Äldrekompassen innehåller två delar: En främre röd del, som 
har diagnosspecifika råd, t.ex. läkemedelsbehandling vid de-
pression, hjärtsvikt och smärta (Faktaruta 1). Den bakre gula 
delen är en bilaga som innehåller mer praktiska verktyg, som 
t.ex. checklista för läkemedelsgenomgång, läkemedel som bör 
undvikas till äldre och läkemedel som behöver anpassas till 
njurfunktionen (Faktaruta 2). För exempel på hur kapitel kan se 
ut, se bilder på nästa sida.

Lansering och utbildning 
Vi får se hur vi kan lansera Äldrekompassen på bästa sätt i höst. 
Ett releaseparty var planerat i samband med den regionala läke-
medelsdagen 7 oktober som nu har blivit inställd. Under alla 
omständigheter räknar terapigruppen med att erbjuda halv-
dagsutbildningar utgående från Äldrekompassens innehåll i 
olika delar av regionen under första kvartalet 2021. Dessa kommer 
att rikta sig mot läkare både i primärvården och i slutenvården 
respektive mot sjuksköterskor i primärvården och kommunerna. 
Datum kommer att meddelas i Substans och/eller nyhetsbrev. 

För terapigrupp Äldre och läkemedel
Christina Sjöberg, ordförande, överläkare, Geriatrik SU/Mölndal

Faktaruta 1

Faktaruta 2
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En prognosrapport för utvecklingen av läkemedelskostnaderna i VGR för de närmaste åren sammanställs 
återkommande. Syftet med rapporten är att den kan utgöra underlag för bl.a. budget och vårdöverens-
kommelser. Rapporten tas fram i samarbete mellan Klinisk farmakologi vid SU och Kunskapsstöd för 
Läke medel och Hjälpmedel vid Koncernkontoret. Här ges en sammanfattning av rapporten. 

Prognos för 
läkemedels kostnaderna 2020-2022

Under 2019 ökade läkemedelskostnaderna i VGR med 3,2% 
justerat för återbäringar från avtal med läkemedelsföretag 
(brutto ökningen var 5,4%). Kostnaderna uppgick till ca 5,8 
miljarder kronor, varav 4,2 miljarder för förmånsläkemedel (re-
cept) och 1,6 miljarder för rekvisitionsläkemedel. 

Prognos för 2020-2022
VGRs totala läkemedelskostnader bedöms fortsätta öka under 
prognos perioden enligt tabell nedan. Osäkerhet råder pga. corona-
pandemin som slog till i slutfasen av prognosarbetet.

Nettokostnaderna beräknas öka med över 960 mnkr över 
prognos perioden på tre år. Ökning ses både för sjukhusförvalt-
ningar och primärvården med ca 5-7% per år.

Figur 1 ger en överblick över de största ändringarna per läke-
medels grupp. De viktigaste trenderna är: 

•  En fortsatt kraftig kostnadsökning väntas för läkemedel 
mot cancer. Användningen av immunterapi vidgas, nya läke-
medel och indikationer introduceras. Patienterna lever 
längre och behandlas längre tid för sin sjukdom.

•  Användningen av läkemedel mot inflammatoriska sjuk-
domar (reumatisk sjukdom, psoriasis och inflammatorisk 
tarmsjukdom) fortsätter att växa. Kostnaderna dämpas av 
prissänkningar på TNF-hämmare, men alternativa läkemedel 
ökar samtidigt. 

•  Ökad användning av biosimilarer; adalimumab och infliximab 
bidrar med kostnadsdämpande effekter. Inga större patent-
utgångar förväntas förrän i slutet av perioden. Besparings-
potential finns bl.a. genom en ökad andel biosimilarer för 
rituximab och andel generiskt pregabalin samt genom använd-
ning av läkemedel ”off label” vid MS och ögonsjukdom.

•  Läkemedelskostnaderna fortsätter att öka för stroke pro-
fylax vid förmaksflimmer (NOAK), diabetes samt ADHD. 
De två förstnämnda påverkar kostnaderna inom primärvården.

•  Läkemedel vid ovanliga sjukdomar bedöms ge kostnads-
ökningar, t.ex. cystisk fibros.

•  Advanced therapy medicinal products (ATMP) kan på 
enskilda områden innebära nya möjligheter och höga kost-
nader, t.ex. för CAR-T-cellbehandling och genterapi.

•  TLVs beslut och utfallet av trepartsöverläggningar samt 
upphandlingar kommer att påverka kostnadsutvecklingen.

En av regionstyrelsens åtgärder för en ekonomi i balans  
(RS 2019-02592) är att kostnadseffektiva val alltid ska göras vid 
läkemedelsbehandling. Ett av Läkemedelskommitténs fokus-
områden är ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel, 
t.ex. inom läkemedelsgrupper där det finns biosimilarer eller 
andra konkurrerande läkemedel. Sammanfattningsvis kan en 
ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel frigöra ca 79 
mnkr på årsbasis. Besparingen ses både inom sjukhusförvalt-
ningar och primärvården.

•  En mindre besparing återstår för trastuzumab som i första 
hand förklaras av tidpunkten när biosimilarer var tillgängliga. 
För rituximab går switchen långsammare och en betydlig 
kostnadsbesparing återstår att hämta in.

•  Besparingspotential för TNF-hämmare finns i form av switch 
till biosimilarer för befintliga patienter samt att nyinsätt-
ningar görs till billigaste preparatet. En nykomling på listan är 
Flixabi som efter upphandling kan ge en besparing på 14 mnkr.

Andra läkemedel och deras besparingspotential, bland annat 
pregabalin, visas i Tabell 2. Besparingspotentialen är endast till 
en del inräknad i prognosen. 

Rapporten är publicerad i sin helhet på: vgregion.se/lakemedel

Elfar Hrafn Árnason, regionutvecklare, 
Koncernstab hälso- och sjukvård

Tabell 1. Kostnadsutveckling fram till 2022 i miljoner kronor (mnkr). Procentuell ändring inom parentes.

Utfall (mnkr) Prognos och procentuell förändring 

2019 2020 2021 2022

Nettokostnad* 5 347  5 643 (5,5%)  5 966 (5,7%)  6 314 (5,8%) 

Prognos exkl återbäring för:

Sjukhus (exkl smittskyddsläkemedel) 4 059 4 320 (6,4%) 4 565 (5,7%) 4 794 (5,0%)

Vårdval & övriga 1 476 1 586 (7,4%) 1 677 (5,8%) 1 753 (4,5%)

*justerat för statens andel av återbäringen

http://vgregion.se/lakemedel
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Tabell 2.  Besparingspotential för läkemedel som Läkemedelskommittén identifierat i sitt arbete med kostnadseffektiva läkemedel.

Område Rekommenderad Dyrare alternativ Kostnad 2019  
(mnkr)

Teoretisk 
besparingspotential 

(mnkr)

Psykiatri/Smärta Pregabalin Orion Lyrica 21 10

Diabetes Insulin lispro Sanofi Humalog 43 9

Cancer Ontruzant Herceptin 10 8

Cancer Ritemvia/Rixathon Mabthera 39 18

Ögon Avastin Lucentis/Eylea 61 20

TNF-hämmare Flixabi Övriga infliximab 49 14

TNF-hämmare Imraldi Övriga adalimumab Nyinsättningar/Switch Konfidentiell*

Total besparingspotential >79*

*Kostnaden är konfidentiell enligt avtal

Figur 1.  Kostnad 2019 (x-axel) och prognos för kostnadsändringen 2020 (y-axel) i mnkr.  
Återbäring i efterhand ej beaktad i grafen/prognosen.
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…rapportera alla misstänkta biverk-
ningar med koppling till covid-19. 
Läkemedelsverket vill uppmana både 
sjukvården och patienter med bekräftad 
eller misstänkt covid-19 att rapportera 
alla misstänkta läkemedelsbiverkningar. 
Det gäller både läkemedel som används 
för behandling av covid-19 och andra 
läke medelsbehandlingar. Eftersom sjuk-
domen är helt ny är det viktigt att samla 
kunskap om hur den kan påverka andra 
läkemedelsbehandlingar. Läs mer på:  
lakemedelsverket.se/Alla-nyheter (24 april)

…du kan prenumerera på ett ny-
hetsbrev som skickas varje gång ett 
nytt nummer av Substans finns ute. 
Nyhetsbrevet länkar till webversionen. 
Anmäl dig på: vgregion.se/ lakemedel/
substans. Tills vidare kommer pappers-
tidningen fortsätta skickas till verksam-
heterna, men vid ökat antal e-prenume-
ranter kan den tryckta upplagan minskas 
så småningom.

Tänk på att…

Nästa Substans kommer i 
sinom tid!

Kontakta redaktionen om  
du vill skriva en artikel.

vgregion.se/lakemedel/substans
Du hittar alla nummer av Substans på:

Regional läkemedelsdag 
7 oktober inställd
Läkemedelskommittén har beslutat att 
ställa in höstens läkemedelsdag. Det är 
alltför osäkert om arrangemanget kan 
genomföras och i vilken utsträckning 
målgruppen kan delta. Vi får istället rikta 
blicken mot REKdagen 2021!

Hej alla läsare av Substans!
Efter 11 år drar jag mig nu tillbaka som redaktör. Jag har kommit fram till att jag behöver fokusera helt på mitt  arbete med äldre patienter på särskilda boenden. Jag har just bytt tjänst från Vårdcentralen Kusten i Ytterby till Orust Vårdcentral i Henån, för att få närmare till arbetet. Det är en tid av förändringar, så nu finns chans till nystart – inte bara för mig utan även för tidningen.  

Det har varit roligt och väldigt lärorikt att få arbeta med Substans och det är inte utan tvekan som jag lämnar. Hur ska jag nu få lika mycket ”gratiskunskap”? Jag vill härmed passa på att tacka alla som skrivit artiklar och bidragit med annat material under åren. 
När detta nummer kommer ut är det inte klart vem som tar över redaktörskapet, men redaktionskommittén är oför-ändrad enligt nedan. Detta borgar för kontinuitet i innehåll och format. Vi tror att det varit lyckosamt med åtta sidor och ett regionalt perspektiv på läkemedelsnyheterna. Där-med är det inte uteslutet med nydaning och förbättring, vilket nog kan gälla hela tillvaron framöver.  

Ta vara på er i den blomstertid som kommer!

Ulrika Wall
Specialist i internmedicin och klinisk farmakologi, Med Dr
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