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Ny regional  
läkemedelsdag  
18 oktober!

Läkemedelskommittén bjuder in alla 
läkare i den offentliga och privata 
sjukvården i VGR till en ny fortbild-
ningsdag om läkemedel. 

18 oktober kl. 9.30 – 16.00  
Elite Park Avenue Hotel 
Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Som vanligt erbjuds ett varierat 
innehåll med föredrag som berör de 
mest aktuella läkemedelsfrågorna i 
regionen. Definitivt program skickas 
ut efter sommaren och anslås även 
på anmälningssidan.

Anmälan senast 10 oktober på:  
regionkalender.vgregion.se
Sök på ”läkemedelsdag”. 
Anmälan är bindande, men platsen 
kan överlåtas till annan person. 

Varmt välkomna!  
Läkemedelskommittén i  
Västra Götalandsregionen
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Nedan sammanfattas nyligen uppdaterade Regionala Medicinska Riktlinjer-Läkemedel (RMR-LM).  
Riktlinjerna är framtagna av terapigrupperna Blod, Neurologi respektive Tandvård. 
Alla RMR–LM hittas på: www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel

REGIONALA MEDICINSKA RIKTLINJER – LÄKEMEDEL

Nyheter

I den uppdaterade versionen framhålls vikten av korrekt diag-
nostik, så att den ofta livslånga substitutionen inleds på rätt 
grund. Även utredning av etiologi betonas. Rekommenderad 
behandling är oförändrad. Daglig underhållsdos är 1 mg peroralt 
för såväl cyanokobalamin som folsyra.

Huvudbudskap:
•   Normalt S-homocystein (Hcy) utesluter brist på vitamin B12 

och folat. 

•   Enbart trötthet behöver inte utredas för B12-brist i avsaknad 
av predisponerande sjukdomar/faktorer. 

Reviderad RMR–LM: Vitamin B12- och/eller folatbrist

•   S-B12 kombinerat med S-Hcy eller S-MMA krävs för brist-
diagnos. 

•   Etiologisk diagnos eftersträvas alltid vid påvisad B12/folatbrist. 
Flera samverkande orsaksfaktorer kan föreligga hos samma 
individ. 

•   Behandling ges alltid peroralt i första hand. Parenteral B12-till-
försel aktualiseras endast vid otillfredsställande klinisk effekt 
(hematologi, neurologi, fertilitet) av peroral behandling. 

•   Profylax med 400 µg folsyra dagligen rekommenderas till alla 
fertila kvinnor som saknar effektivt skydd mot graviditet.

Huvudbudskap:
•  Restless legs syndrom (RLS) kännetecknas av ett obetvingligt 

rörelsebehov i benen kombinerat med stark obehagskänsla, 
som uppstår/förvärras enbart i inaktivitet/vila, lindras momen-
tant av rörelser och uppvisar tydligt dygnsmönster med domi-
nans under kvällar och nätter. 

•  För diagnosen krävs att samtliga symtomkriterier är uppfyllda. 

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

Huvudbudskap:
•  Antibiotikaprofylax inom tandvården bör inskränkas till ett fåtal 

definierade riskpatienter och vissa odontologiska ingrepp där 
den möjliga vinsten förväntas vara större än den förväntade 
risken. Det stora flertalet patienter behöver inte antibiotika-
profylax. 

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

Huvudbudskap:
•  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 tand-
behandling. 

Uppdaterad RMR–LM: Restless legs syndrom 
Riktlinjens giltighet har förlängts med 2 år utan förändringar.

Reviderad RMR–LM: Antibiotikaprofylax i tandvården 
Riktlinjen har endast genomgått smärre förändringar.

Reviderad RMR–LM: Tandvård vid peroral antikoagulantiabehandling 
Riktlinjen har endast genomgått smärre förändringar.

 
•  Sömnhygieniska åtgärder och undvikande av RLS-provocerande 

läkemedel är basbehandling. 

•  Vid besvär <2 dagar/vecka rekommenderas vid behov löslig 
tablett levodopa 50-100 mg, max. 4 doser/vecka.

•  Vid långvariga besvär >_2 dagar/vecka som försvårar natt-
sömn och vardagsfunktion ges i första hand daglig kvällsdos 
av peroral dopaminagonist. Observans på biverkningar, inklu-
sive symtomförstärkning (augmentation).

 
•  Remittera patienter rutinmässigt till tandläkare för infektions-

sanering 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 
odontologiska och medicinska riskfaktorer som är avgörande 
för om antibiotikaprofylax är nödvändig eller inte. 

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

 
•  Behandlaren ska ha kunskap och rutiner för att kunna hantera 

ev. blödningskomplikationer. 

•  I annat fall bör patienten remitteras till specialisttandvården.

http://www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel
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Melatonin
Melatonin är ett naturligt förekommande hormon som utsönd-
ras från epifysen. Melatonin styr bland annat den cirkadiska 
dygnsrytmen och har i studier även visat effekt på t.ex. blod-
tryck, kroppstemperatur, kortisolrytm, reproduktion och immun-
  system. Melatonins inverkan på dygnsrytmen är det som är 
bäst studerat. Kortverkande melatonin (Melatonin AGB) har en 
halveringstid på 30-60 minuter och för långverkande melatonin 
(Cirkadin) är halveringstiden ca 4 timmar. Det är stora individu-
ella skillnader i maximal plasmakoncentration (Cmax) med upp 
till femfaldig variation mellan olika individer. Melatonin meta-
boliseras i levern främst via CYP1A1 och CYP1A2. Elimination sker 
genom renal utsöndring av metaboliterna. Försiktighet bör 
iakttas vid nedsatt leverfunktion och vid nedsatt njurfunktion. 
Biverkningar vid korttidsbehandling med melatonin är oftast 
milda som t.ex. yrsel, huvudvärk, illamående och sömnighet. 
Toleransutveckling och beroende har inte kunnat påvisas och 
toxiciteten är låg vid överdosering. Gravida och ammande kvinnor 
bör inte behandlas med melatonin då tillförlitliga studier saknas.

Melatonin till vuxna
Nivåer av kroppseget melatonin har visat sig vara lägre hos 
medelålders och äldre som lider av sömnsvårigheter. För patienter 
från 55 års ålder är Circadin (långverkande) godkänt vid primär 
insomni och kan även ha effekt på dålig sömnkvalitet. Circadin 
ingår inte i läkemedelsförmånen, vilket innebär att patienten 
själv får stå för hela kostnaden. Priset är ca 8 kr/tablett. Den 
rekommenderade behandlingstiden är upp till 13 veckor. 

Melatonin är inte godkänt för behandling i åldersgruppen 18-54 
år, eftersom dokumentationen är otillräcklig. Sådan förskrivning 
är alltså off-label. Enligt klinisk erfarenhet kan melatonin ha 
effekt för utvalda patienter med störd dygnsrytm. Den påtagliga 
ökningen i Figur 1 tyder dock på en bredare användning än så.

Förskrivningen av Melatonin AGB, en kortverkande beredning, har ökat kraftigt både till unga och till 
vuxna vid behandling av insomni sedan rikslicens infördes i januari 2016. Kostnaden för förskrivningen 
beräknas 2018 till ca 25 Mkr i VGR. Ökningen har varit störst i åldersgruppen 18-64 år trots att godkänd 
indikation saknas för patienter 18-54 år.

Ökad förskrivning av melatonin trots 
otillräckligt vetenskapligt underlag hos vuxna

Den ökade förskrivningen av Melatonin AGB kan delvis förklaras 
av att man väljer ett läkemedel med läkemedelsförmån framför 
Cicadin. Fler vuxna har i dag neuropsykiatriska diagnoser och 
där kan melatonin enligt klinisk erfarenhet hjälpa en del vid 
sömnstörning. Ytterligare en orsak till ökad förskrivning kan 
vara att man vill undvika beroendeframkallande sömnmedel, 
även om det inte är visat att melatonin har effekt vid alla typer av 
sömnstörning. Tills vidare kan off-labelförskrivning i åldersgrup-
pen 18-54 år inte rekommenderas generellt vid sömn störning.

Melatonin till barn
I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för sömn-
störningar hos barn 2015 framgår att icke-farmakologisk 
behandling med sömnhygieniska råd är förstahandsalternativ. 
Om sådana åtgärder är otillräckliga kan melatonin prövas, särskilt 
vid samtidig neuropsykiatrisk problematik. Behandlingen bör 
utvärderas och omprövas efter 1-3 månader. Vid otillräcklig 
effekt bör behandlingen sättas ut. Tillförlitliga studier på långtids-
behandling av barn saknas. Melatonin AGB kan förskrivas med 
rikslicens och ingår i läkemedelsförmånen. Enhetspris oavsett 
styrka på tabletten är ca 8 kr vilket bör beaktas vid förskrivningen.

Uppföljning
Kunskapen om effekter och biverkningar vid långtidsbehand-
ling med melatonin är begränsad. Indikationen bör noga över-
vägas och behandlingen bör följas upp och utvärderas, gärna 
med hjälp av sömndagbok. Utsättningsförsök bör göras efter 
en tids behandling och minst en gång per år, gärna under den 
ljusa årstiden. 

För Terapigrupp Psykiatri
Ingrid Lindstedt, Ordförande, Överläkare, Psykiatriska kliniken, 
Kungälvs sjukhus

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0-17 803 882 911 1174 1580 2217 2610
18-64 1463 1587 1877 2466 2747 4485 7229
65+ 523 585 659 921 1043 1459 2167
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Figur 1. Antal individer som påbörjar behandling med melatonin per år (18 månaders wash-out). Källa: Läkemedelsdatabasen Digitalis
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Bakgrund
Escherichia coli (E. coli) är den vanligaste orsaken till urinvägs-
infektion (UVI). Resistensen mot trimetoprim, trimetoprim-
sulfa och ciprofloxacin har ökat markant under senare år, men 
är fortfarande låg mot pivmecillinam och nitrofurantoin (Figur 1). 
De senare är likvärdiga förstahandsval för behandling av akut 
cystit hos kvinnor, män och barn. Det är viktigt att vi ser till att 
de patienter som verkligen behöver behandling får ett preparat 
som fortfarande har effekt, och att vi inte ger antibiotika till 
patienter som inte har någon nytta av det.

Många antibiotikarecept mot förmodad symtomatisk UVI för-
skrivs både i primärvård och på sjukhus (Figur 2). Tiotusen 
patienter på sjukhus i Västra Götaland får varje år antibiotika 
mot akut cystit. Dessutom används mycket ciprofloxacin på 
sjukhus. Inget sjukhus når under måltalet att ciprofloxacin ska 
vara högst 10% av den totala användningen av urinvägsanti-
biotika mot akut cystit. (Figur 3). 

Asymtomatisk bakteriuri 
Numera vet vi att asymtomatisk bakteriuri (ABU) är mycket 
vanlig hos äldre och att den inte ska behandlas. Denna kunskap 
är dock inte allmänt spridd, varken i primärvård eller på sjuk-
hus. Den höga förekomsten av ABU hos äldre kan därför ge 
upphov till differentialdiagnostiska svårigheter och medföra 
onödig antibiotikabehandling. De lågvirulenta ”snälla” bakte-
rierna riskerar att efter behandling ersättas av mer virulenta bak-
terier, vilket ökar risken för symtomgivande UVI. Dessutom ökar 
risken för biverkningar och selektion av antibiotikaresistenta 
bakterier i normalfloran. Indikation för att behandla ABU finns 
endast hos gravida eller inför kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

Akut cystit hos kvinnor
•  Akut cystit är ett ofarligt men besvärande tillstånd.
•  Sexuellt överförd infektion (STI) är differentialdiagnos.
•  Exspektans rekommenderas vid milda till måttliga symtom.
•  Behandling med antibiotika syftar i första hand till att  

förkorta tiden med symtom.

Se Figur 4 för lämplig handläggning enligt de nya riktlinjerna. 

•  Milda besvär: Exspektans
•  Måttliga besvär: Antibiotikarecept i reserv 
•  Svåra besvär: Nitrofurantoin eller pivmecillinam i 5 dagar är 

förstahandsalternativ. Urinprov krävs inte för handläggning 
av icke-gravida kvinnor med sporadisk akut cystit.

Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av urinvägsinfektion i öppen vård syftar till att 
använda antibiotika på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för resistens-
utveckling. Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte våren 2017 där representanter för 
berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket deltog, 
däribland flera från Västra Götaland. I rekommendationen ingår en evidens- och rekommendations-
gradering. Här ges en sammanfattning.

Handlägg akut cystit hos kvinnor 
efter grad av besvär och behandla 
inte asymtomatisk bakteriuri!

Figur 2. Uthämtade recept av ”UVI-antibiotika” till invånare i Västra  
Götaland 2017 (kinoloner respektive pivmecillinam/nitrofurantoin).

Figur 3. Andel ciprofloxacin som ordineras på sjukhus för att behandla 
akut cystit (afebril urinvägsinfektion). Måltal mindre än 10 %. 
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Figur 1. Andel E. coli i urinodlingar som är resistenta mot våra vanligaste 
urinvägsantibiotika respektive bär på ESBL. Data från primär- respektive 
sjukhusvården i Göteborgsregionen 2016 – 2017.
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Recidiverande cystit hos kvinnor
•  Recidiverande cystit är vanligt hos i övrigt friska kvinnor. 
•  Ta alltid prov för urinodling före behandling.
•  Cystitepisoderna handläggs enligt rekommendationerna  

för sporadisk akut cystit.
•  Lokalt östrogen kan provas som profylax till  

postmenopausala kvinnor.

Recidiverande cystit definieras som minst två antibiotikabe-
handlade episoder av akut cystit det senaste halvåret eller 
minst tre det senaste året.

Akut cystit hos män
•  Ta alltid prov för urinodling före behandling.
•  Nitrofurantoin eller pivmecillinam i 7 dagar  

är förstahandsalternativ. 

UVI hos äldre
•  Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring  

utan samtidiga akuta symtom från urinvägarna orsakas  
inte av akut cystit.

•  Starkt illaluktande urin är ingen indikation för  
antibiotika.

•  Kroniska symtom från urinvägarna orsakas inte av  
bakterier i urinen.

•  Ordination av urinstickor och urinodlingar bör endast  
ske efter konsultation med ansvarig läkare.

•  Vid akut cystit är pivmecillinam eller nitrofurantoin  
förstahandspreparat för såväl kvinnor som män.

Febril UVI – kvinnor och män
•  Febril UVI ska alltid antibiotikabehandlas.
•  Beakta risken för resistenta bakterier, särskilt hos män.
•  Ta alltid prov för urinodling före behandling.

Figur 4. Algoritm för handläggning av akut cystit hos icke-gravida  
kvinnor. Ur Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 2017:(28)5.

Akut cystit
Handläggning av icke-gravida kvinnor _> 15 år

Nytillkomna symtom 
(minst 2 ska vara uppfyllda)

1. Sveda vid miktion 
2. Täta trängningar

3. Frekventa miktioner

Patientens gradering  
av besvär

1. Lindriga besvär 
2. Måttliga besvär

3. Svåra besvär

Överväg differentialdiagnoser såsom STI, vulvovaginit och  
urogenitalt östrogenbristsyndrom

Lindriga besvär
Måttliga besvär samt 

minst  
2 symtom

Svåra besvär 
samt minst  
2 symtom

Symtomlindrande 
behandling*, ökat 
vätskeintag och 

exspektans

Symtomlindrande 
behandling*, ökat 
vätskeintag och 

exspektans och anti-
biotikarecept i reserv

Behandling med  
antibiotika enligt  

riktlinjer

Urinodling rekommenderas vid terapisvikt, recidiverande,  
komplicerad eller vårdrelaterad UVI samt UVI vid känd eller  

misstänkt resistensproblematik

*Smärtlindrande receptfria läkemedel

Beakta att febril UVI kan ge atypisk sjukdomsbild hos äldre 
patienter. Patienter med tecken på febril UVI rekommenderas 
sjukhusvård för intravenös antibiotika vid allmänpåverkan, kräk-
ningar, hög ålder och graviditet. För empirisk peroral behand-
ling av febril UVI utan allmänpåverkan hos såväl icke-gravida 
kvinnor som män rekommenderas ciprofloxacin i 7 respektive 
14 dagar i avvaktan på urinodlingssvar. 

Kateterassocierad UVI
•  Mekanisk påverkan av katetern kan ge UVI-liknande  

symtom som sveda, trängningar och urinläckage.
•  UVI är sannolik vid feber och nytillkomna symtom från 

urinvägarna eller vid feber och akut stopp för urinavflödet.
•  Patient som drabbats av febril UVI i samband med byte  

av KAD bör erbjudas antibiotikaprofylax vid kommande 
kateterbyten.

Överdiagnostik av kateterassocierad UVI är vanligt förekom-
mande och urinstickor har inget diagnostiskt värde eftersom 
bakteriuri och leukocyturi alltid föreligger. Feber i frånvaro av 
urinvägssymtom är sällan kateterassocierad UVI. 

UVI hos barn
•  Symtomgivande UVI hos barn ska alltid behandlas  

med antibiotika. 
•  UVI är mest frekvent under spädbarnsåret.
•  Under spädbarnsåret föreligger oftast inga andra  

symtom än feber.
•  UVI kan vara symtom på bakomliggande missbildning  

eller vesikoureteral reflux.

UVI (akut cystit och febril UVI) hos barn >2 år handläggs inom 
primärvården. Vid recidiv skickas remiss till barnläkare. UVI kan 
leda till njurskada därför bör mindre barn (<2 år) handläggas 
och vid behov utredas av barnläkare. Vid allmänpåverkan, 
misstanke om sepsis eller vid kräkningar inleds behandlingen 
parenteralt. Trimetoprim-sulfa rekommenderas inte för empirisk 
behandling på grund av hög resistens hos E. coli. Ceftibuten 
eller cefixim (båda är licenspreparat) är förstahandsval vid febril 
UVI. Som andrahandsval till barn >2 år rekommenderas 
ciprofloxacin.

Mer information
• www.lakemedelsverket.se/uvi
•   reklistan.vgregion.se
• www.vgregion.se/lakemedel/infektion
• www.vgregion.se/strama

För Strama Västra Götaland
Peter Ulleryd, Biträdande smittskyddsläkare, Västra Götaland

Urinodling rekommenderas i  
följande situationer:
•  Febril UVI
•  UVI hos barn
•  UVI hos män
•  UVI hos gravida kvinnor
•  Recidiverande UVI eller vid komplicerande  

faktorer i urinvägarna 
•  Kateterassocierad eller annan vårdrelaterad UVI 
•  Terapisvikt vid antibiotikabehandling av UVI
•  UVI vid känd eller misstänkt resistensproblematik.

http://www.lakemedelsverket.se/uvi
http://reklistan.vgregion.se
http://www.vgregion.se/lakemedel/infektion
http://www.vgregion.se/strama
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Återkommande sammanställs en rapport som prognostiserar läkemedelskostnaderna i VGR för de när-
maste åren. Syftet är att utgöra underlag för bl.a. budget och vårdöverenskommelser. Rapporten tas fram 
i samarbete mellan Klinisk farmakologi vid SU och Kunskapsstöd för Läkemedel och Hjälpmedel samt 
Ekonomiavdelningen vid Koncernkontoret. Här ges en sammanfattning av prognosen för 2018-2020. 
Rapporten är publicerad i sin helhet på: www.vgregion.se/lakemedel

Läkemedelskostnaderna i VGR ökade med 2,4% 2017 och upp-
gick till ca 4,9 miljarder kronor; varav 3,5 miljarder för recept 
och 1,4 miljarder för rekvisitionsläkemedel. Sjukhusen står för 
ca 75% av läkemedelskostnaderna. 

 Under 2018-2020 bedöms VGRs totala läkemedelskostnader 
fortsätta öka, se Tabell 1. Väntad utveckling för olika läkeme-
delsgrupper visas i Figur 1. Kostnadsdrivande inom recept är 
framför allt nya perorala cancer läkemedel, NOAK och diabe-
tesläkemedel. De viktigaste trenderna är: 

•  Kostnadsökningen fortsätter under prognosperioden  
för läkemedel mot malign tumörsjukdom, t.ex. lung- och 
bröstcancer, multipelt myelom samt malignt melanom. 
Patienter behandlas längre och nya läkemedel introduceras. 

•  Användningen av biologiska läkemedel mot inflammatoriska 
sjukdomar (reumatisk sjukdom, psoriasis och inflammatorisk 
tarmsjukdom) fortsätter öka. Kostnaderna dämpas av pris-
press för TNF-hämmare, men nya läkemedel tillkommer. 

•  Läkemedelskostnaderna bedöms fortsätta öka även  
för strokeprofylax vid förmaksflimmer (antikoagulantia),  
diabetes samt ADHD. De två förstnämnda bidrar till  
kostnadsökning inom primärvården.

•  Nya rekommendationer gör att fler behandlas för hepatit C. 
Bruttokostnaden ökar, men avtal om återbäring leder till 
minskade nettokostnader under 2018. Efter 2019 väntas 
antalet patienter i behov av behandling minska.

•  Enskilda läkemedel mot ovanliga sjukdomar bedöms ge 
betydande kostnadsökningar, t.ex. nusinersen (Spinraza) vid 
spinal muskelatrofi och läkemedel vid cystisk fibros. 

Läkemedelskostnaderna i VGR
– prognos för 2018-2020

Ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel 
Ett av Läkemedelskommitténs fokusområden är ökad använd ning 
av kostnadseffektiva läkemedel där det finns biosimilarer eller 
andra konkurrerande läkemedel. Bland annat ökad användning 
av bevacizumab (Avastin) och ranibizumab (Lucentis) istället för 
aflibercept (Eylea) vid åldersrelaterad makuladegeneration  
(våt AMD) kan bidra till stora kostnadsminskningar. I Tabell 2 
visas fler exempel på läkemedel med besparingspotential, 
totalt ca 42 Mkr. Vid generell övergång till pregaba lin-generika 
och tolte rodin – istället för de dyrare alternativen Lyrica respek-
tive t.ex. Vesicare och Betmiga – kan ca 24 Mkr sparas i VGR.  
I Tabell 3 visas användningen av dessa generika per förvaltning 
under första kvartalet 2018.

De patentutgångar som väntas få störst effekt är för 2018 blod-
fettssänkarna rosuvastatin (Crestor) och ezetimib (Ezetrol) och 
för 2019 bortezomib (Velcade) vid blodcancer. Dessa kommer 
då att bytas ut på apotek. För biosimilarer krävs däremot aktiv 
förskrivning. Under 2018-2019 introduceras biosimilarer för de 
mycket kostsamma läkemedlen rituximab (Mabthera), trastuzu-
mab (Herceptin) och adalimumab (Humira). 

Liksom för alla prognoser finns osäkerhet i siffrorna. Svårbedömda 
faktorer kan vara om/när nya läkemedel når den svenska mark-
naden, tidpunkt för patentutgångar, i vilken omfattning generika 
leder till prissänkningar samt resultatet av upphandling. Vidare 
kan TLVs subventionsbeslut och utfallet av s.k. trepartsöver-
läggningar (TLV, läkemedelsföretag, landsting) påverka utveck-
lingen. En statlig utredning om finansiering, subvention och 
prissättning beräknas bli klar i slutet av 2018.

Elfar Hrafn Árnason, Regionutvecklare,  
Koncernstab hälso- och sjukvård

Tabell 1. Läkemedelsprognos 2018-2020

Utfall (Mkr) Årlig procentuell förändring 

2017 2018 2019 2020

Totalt (exklusive hepatit C) 4 758 2,7% 4,4% 4,0%

Recept (exklusive hepatit C) 3 373 2-3% 5-6% 4%

Rekvisition 1 385 3% 2% 4%

Sjukhus (exklusive hepatit C) 3 498 2-3% 4% 4-5%

Primärvård & övrigt 1 260 2-3% 5-6% 3%

Hepatit C-läkemedel, bruttokostnad 151 öka oförändr. minska

Återbäring* 180 prognostiseras ej

*Innan statens del av återbäringarna enligt statsbidragsöverenskommelsen
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Tabell 3.  Användningen av tolterodin respektive pregabalin-generika per förvaltning under första kvartalet 2018. Recept. 
DDD=Definierade dygnsdoser. Källa: Concise

Tolterodin (% av DDD) Pregabalin-generika (% av DDD)

Förvaltning H1 2017 H2 2017 Kv1 2018 H1 2017 H2 2017 Kv1 2018

AL 22% 23% 25% 0% 2% 4%

ANS 20% 9% 12% 2% 4% 8%

FSS 28% 28% 30% 7% 9% 20%

KS 56% 38% 36% 7% 7% 9%

NU 45% 45% 46% 13% 19% 22%

SkaS 22% 26% 26% 7% 11% 15%

SU 33% 32% 34% 4% 7% 10%

SÄS 21% 19% 21% 17% 18% 23%

VG Primärvård 41% 41% 41% 28% 33% 38%

VGR 32% 32% 32% 18% 22% 26%

Tabell 2. Uppskattad besparingspotential vid ökad användning av kostnadseffektiva läkemedel.

Område Rekommenderad Dyrare alternativ Kostnad 2017 (Mkr) Besparingspotential

Psykiatri/Smärta Pregabalin Orion Lyrica 33,4 ca 40% / 12 Mkr

Diabetes Abasaglar Lantus 31,4 ca 10%

Diabetes Insulin lispro Sanofi Humalog 55,2 ca 20%

Endokrinologi Omnitrope Norditropin m.fl. 36,5 ca 10%

Urologi tolterodin Betmiga, Vesicare m.fl. 18,8 ca 70%

Blod Eporatio Neorecormon m.fl. 5,6 ca 50%

Totalt   42 Mkr
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Figur 1.  Kostnadsutveckling och prognos för 2015-2020 per terapiområde/ATC grupp.  
Rekvisitionsläkemedel + recept (förmånskostnad + Smittskyddsläkemedel), VGR.

*återbäring i efterhand ej beaktat i grafen
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…kontrollera indikationen för Mirena innan ev. byte till 
svagare hormonspiral. I REKlistan 2018 rekommenderas 
Kyleena för antikonception. Patienter som har hormonspiral på 
medicinsk indikation, t.ex. Mirena vid endometrios, behöver ofta 
högre styrka och kan försämras efter byte till spiral med lägre 
dos hormon. Mer information hittas till hösten på Terapigrupp 
Gynekologis hemsida: www.vgregion.se/lakemedel/gynekologi 
Där finns även utvidgade terapiråd om användning av P-piller 
kontinuerligt eller i långa cykler vid medicinsk indikation.

…Duroferon har utträtt ur läkemedelsförmånen efter 
ansökan från företaget. Endast en förpackning avsedd för 
sjukhusbruk och dosdispensering finns kvar inom förmånen. 
Vid receptförskrivning får alltså patienten betala hela kostnaden 
själv. Niferex orala droppar är det enda perorala järnpreparat 
som kan förskrivas med förmån; läkemedelskostnaden är dock 
betydligt högre än för tabletter.

Tänk på att…

Utbildning: Modern behandling av typ 2-diabetes 

Ort Datum Lokal
Borås 12/9 och 16/10 Elin Odencrantssalen, SÄS 

Göteborg
9/10 
23/10

Lagerbladet, Sahlgrenska sjukhuset 
Järneken, Östra sjukhuset

Skövde 5/9 och 6/11 Insikten, SkaS 

Trollhättan 19/9 och 25/9 Ägget, NÄL 

För samtliga datum gäller tiden kl. 13.00-16.00 (med fikapaus). 
Utbildningen är kostnadsfri.

Ur programmet: Hur ska vi använda de ”nya” läkemedlen 
vid typ 2-diabetes? Ordnat införande av empagliflozin  
(Jardiance, Synjardy) vid typ 2-diabetes och etablerad hjärt-
kärlsjukdom. Kontinuerlig blodsockermätning vid typ 2-diabetes.

Målgrupp: Allmänläkare, diabetologer, diabetessjuksköterskor 
och verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR. Kardiologer 
och neurologer som arbetar med stroke är också välkomna.

Anmälan: Via Regionkalendern (regionkalender.vgregion.se) 

Arrangör: Terapigrupp Diabetes i samarbete med Regionala 
Diabetesrådet, sektorsråden i Allmänmedicin och Hjärtsjukvård 
samt Terapigrupp Hjärta-kärl

Regional läkemedelsdag 
18 oktober, se framsidan!

Regional FaR-dag 2018
18 oktober kl. 09.00-15.00

Plats: Stora aulan, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Målgrupp: Medarbetare inom VGR som arbetar med eller är 
intresserade av FaR som behandlingsmetod

Program: Dagen innehåller bl.a. regionala, nationella och inter-
nationella nyheter kring FYSS och FaR. Motivation till livsstilsför-
ändringar. Fungerar svenska FaR? Vad säger HTA-rapporten? 

Anmälan: Senast 3 oktober via Regionkalendern  
(regionkalender.vgregion.se) där också fullständigt program hittas

Arrangör: Terapigrupp Fysisk aktivitet

På gång i regionen!
 Regional Stramadag för Sjukhusvården

13 november kl. 9.30-16.00

Plats: Scandic Crown hotell, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Målgrupp: Alla läkare som arbetar med antibiotika inom 
sjukhusvård och Stramas kontaktläkare inom sluten vård 

Program: Aktuella behandlingsriktlinjer och antibiotikaresis-
tenstrender samt uppföljning av förskrivning belyses ur olika 
perspektiv med fokus på infektioner på sjukhus

Anmälan: Senast 12 oktober via Regionkalendern 
(regionkalender.vgregion.se) – sök på Strama

Arrangör: Strama Västra Götaland

Barnets hud
15 november 2018 kl. 8.30-16.00

Plats: Läppstiftets konferens, Göteborg

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom eller med 
intresse för barnsjukvård i VGR

Program och anmälan: Mer information skickas ut senare 

Arrangör: Terapigrupp Barn och ungdom
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