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Ordföranden har ordet
Välkommen till detta dubbelnummer av 
TerapiTips som innehåller en blandning 
av artiklar som täcker delar av det breda 
området som ”Läkemedel” utgör. Kolla in 
innehållsförteckningen på förstasidan och välj 
efter intresse!

Vårt arbete i Läkemedelskommittén syftar 
hela tiden till att vara ett gott stöd till alla 
verksamheter när det gäller läkemedel. Verk-
samheterna bidrar på ett fantastiskt sätt att 
bemanna våra, just nu 19 expertgrupper. Utan 
många av dessa engagerade expertgrupper skulle 
stora delar av arbetet inte kunna genomföras. 
Tack till alla duktiga experter som bidrar på 
ett fantastiskt sätt i det dagliga arbetet. Det ger 
resultat i god vård och bidrar till att de viktiga 
läkemedelsfrågorna alltmer är på agendan i 
vardagen. 

Vi har ett antal nya medarbetare, inklusive 
vikarier, som börjat hos oss sedan sist. Lär 
känna dem litet mer på sid 3-4.

För snart två år sedan skrev jag om att 
många läkemedelsansvariga sjuksköterskor 
deltagit i ett arbete att ta fram förslag för hur 
läkemedelsförsörjningen ska kunna utformas 
i framtiden. Arbetet resulterade i ett antal 
förslag, bland annat om ”sjukvårdsdos”, 
”läkemedelsautomater” och ”farmaceutiskt  
stöd i patientvården”. Dessa förslag genom- 
förs nu med ”sjukvårdsdos” som hunnit längst 
och det ”farmaceutiska stödet” som ganska 
nyligen startat upp och börjar få mer fart!  
Vi har stöd för arbetet genom klara politiska  
beslut och med stöd av den kontinuerliga 
uppföljningen av projekten är planen att 
successivt gå över till förvaltning och införa 
de nya rutinerna i det ordinarie arbetet i de 
verksamheter där arbetet utfallit på ett bra  
sätt. Det känns skönt att känna att allt nedlagt 
arbete nu blir verklighet även om det tar tid,  
men ett nytt arbetssätt måste byggas på en  
stabil grund och det tar alltid tid!

Vårt lokala engagemang i den nationella 
samverkan, det vi kallar för ”Ordnat införande 
av nya läkemedel”, är fortsatt framgångsrikt 
och ger bättre behandling för mindre pengar. 
Våra patienter får snabbare tillgång till 
innovativa läkemedel och vi sparar pengar 
som då kommer vården till nytta på andra sätt. 
”Ordnat införande”-arbetet utvecklas nu alltmer 
och kommer i framtiden att innefatta även 
medicintekniska produkter och förhoppningen är 
att framgången med läkemedel ska upprepa sig. 
Se kort artikel på sidan 13. Målet med arbetet är 
förstås att skapa de bästa förutsättningarna för 
det viktigaste mötet, det mellan oss i vården och 
våra patienter. Det är där som värdet skapas!

Till sist hoppas jag och hela 
Läkemedelskommittén på ett fortsatt 
gott samarbete och önskar er alla en skön 
sommarsemester! 

Lars Steen
Ordförande 
Läkemedelskommittén
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Nya medarbetare i Läkemedelskommittén
Jag heter Sara Ullskog Frost och är specialist 
i allmänmedicin. Jag är uppvuxen i Mariefred 
och arbetar på vårdcentralen Mariefred sedan 
10 år tillbaka. 

Sedan januari 2018 arbetar jag även 10 % 
på Läkemedelskommittén som representant 
för primärvården. Bland annat arbetar jag 
just nu med att lägga in centrala favoriter 
i ordinationsdelen i primärvårdens 
öppenvårdslista.

Tillsammans med Björn Lundahl är jag 
fortbildningssamordnare och arrangerar 
Allmänläkardagarna för Sörmlands specia-
lister i allmänmedicin och ST-läkare i 
allmänmedicin.

Nytt för i år är att vi även startat Sjuk-
sköterskedagarna för sjuksköterskor och 
distriktssköterskor i primärvården samt 
hemsjukvården i Sörmland.

Sara Ullskog Frost
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

Mitt namn är Gunilla Nork och jag är ny 
apotekare i Nyköping sedan slutet av april.
Min huvudsakliga arbetsuppgift är att utföra 
läkemedelsgenomgångar på framför allt 
Nyköpings lasarett till att börja med.

Jag kommer närmast från en tjänst som apotekare 
på apoteket Misteln i Järna där jag arbetat 
sedan 2013. Där utförde jag vid behov utökade 
läkemedelssamtal med kunderna samt gjorde 
också kvalitetskontroller på särskilda boenden 
som stöd för ansvarig sjuksköterska vad gäller 
läkemedelshanteringen.

Innan dess arbetade jag på AstraZeneca under 
många år, dels som produktutvecklare, dels som 
gruppchef med projektansvar, inom farmaci/
analys, där vi tog fram beredningar av nya 
substanser till bl.a. kliniska prövningar.

Jag och min familj (man, 3 barn, häst och kanin) 
bor i Järna, där vi trivs väldigt bra.

Nu ser jag fram emot att arbeta med läkemedel 
nära patienterna och över professionsgränserna, 
för en så bra sjukvård som möjligt!

Gunilla Nork
Apotekare
Läkemedelskommittén
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Jag heter Sara Hed och är nyanställd apotekare 
inom Läkemedelskommittén sedan mitten av 
mars. Här kommer jag framför allt att arbeta 
med projekt inom läkemedelshantering och 
läkemedelsförsörjning. 

Mitt första uppdrag är att leda revideringen 
av sortiment och riktlinjer för akut- och 
buffertläkemedel för kommunernas särskilda 
boenden och hemsjukvård i Sörmland. 
Syftet med akut- och buffertförråden är att 
kunna tillhandahålla en snabb, säker och 
kostnadseffektiv läkemedelsbehandling med 
patienternas bästa i fokus. Revideringen görs 
regelbundet vartannat år och det uppdaterade 
sortimentet planeras gälla från och med 
januari 2019. Sortimentet är enhetligt för hela 
länet och det är Landstinget Sörmland som 
står för kostnaden för läkemedlen i akut- och 
buffertförråden.

Jag har disputerat på Uppsala universitet och 
har tidigare arbetat som projektledare med 
klinisk läkemedelsutveckling på AstraZeneca 
och med nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. 
Närmast kommer jag från Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket där jag arbetade som 
samordnare bland annat med fokus på ökad 
samverkan med patientföreträdare. 

Jag ser fram emot att få lära mig mer om 
hur landstinget fungerar och lära känna de 
verksamheter vi inom Läkemedelskommittén 
samarbetar med för att skapa bra förutsättningar 
för en god läkemedelsanvändning i Sörmland.

Sara Hed
Projektledare
Läkemedelskommittén

Mitt namn är Simon Tekmen och jag kommer 
att jobba som apotekare på Nyköpings lasarett.  
Att jobba för Läkemedelskommittén som 
apotekare innebär att man rekommenderar 
läkemedel ur ett rationellt, ändamålsenligt, 
säkert och kostnadseffektivt perspektiv. Jag 
kommer att göra detta genom att t.ex. utföra 
läkemedelsgenomgångar, patientsamtal, 
interaktionskontroller samt beräkna njur-
funktion. Dessa verktyg gör att jag kan ge råd 
och förslag kring behandling som är individuellt 
anpassat ur ett helhetsperspektiv. 

Jag är nyexaminerad och ser fram emot att 
starta min karriär med detta spännande yrke. Jag 
är född och uppvuxen i Norrköping och flyttade 
till Uppsala för att läsa till apotekare. Under 
mina fem år på universitetet har jag hunnit vara 
involverad i både föreningar, fackförbund samt 
ha olika uppdrag för Uppsala Universitet som 
t.ex. Ambassadör. Jag skrev mitt examenarbete 
i Australien, där jag fick erfarenhet av hur de 
jobbar inom klinisk farmaci. 

När jag inte jobbar på lasarettet gillar jag att 
umgås med mina kompisar, spela fotboll och 
styrketräna. Det kommer att bli väldigt roligt att 
få jobba med teamet här i Nyköping samt dem i 
hela Sörmland. 

Simon Tekmen
Apotekare
Läkemedelskommittén
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Lipidbehandling och förskrivningsmönster
Med tanke på att patentet för Crestor 
(rosuvastatin) gick ut 1 januari och patentet 
för Ezetrol (ezetimib ) går ut 1 april finns 
anledning att se över lipidbehandlingen 
inte minst hos patienter med dokumenterad 
kardiovaskulär sjukdom där målnivån för 
LDL-kolesterol är <1,8 mmol/L. 

För att nå detta behandlingsmål bör en högpotent 
statin väljas d.v.s. atorvastatin i dosen 40-80 mg 
alt. rosuvastatin i dosen 20-40 mg. En individuell 
dosanpassning är motiverad framförallt hos de 
äldre > 80 år. Man bör dock tillägga att med 
dagens kunskapsläge finns det inget som talar för 
att låga LDL-nivåer ned mot 0,8 mmol/L skulle 
vara skadligt.

Nås inte målnivåerna med ovanstående statin-
terapi bör övervägas tillägg med ezetimib. De 
s.k. PCSK9-hämmarna, Repatha samt Praluent, 
är föremål för s.k. ordnat införande vilket bl.a. 
innebär att dessa preparat är subventionerade 
hos patienter med genomgången hjärtinfarkt 
och kvarstående LDL-nivå > 4 mmol/L trots 
högsta tolererbara dos av statin samt ev. tillägg 
av ezetimib. Innan dessa patienter remitteras 
till medicinkliniken för ställningstagande till 
behandling med PCSK9-hämmare bör således 
behandling först utvärderas med rosuvastatin 
40 mg som är den mest potenta statinen med 
tillägg av ezetimib.

Förskrivningsmönstret gällande statiner sista 
12 månaderna visar på ökad förskrivning av 
atorvastatin samt rosuvastatin på bekostnad av 
simvastatin vilket ter sig motiverat för att nå 
behandlingsmålen för LDL enligt ovan.

Bland övriga förskrivningsmönster kan bl.a. 
noteras att inom kalciumflödeshämmarna ses 
en fortsatt ökad förskrivning av amlodipin på 
bekostnad av felodipin, detta är i linje  med våra 
tidigare rekommendationer. Vid besvärande 

biverkningar av amlodipin i form av bensvullnad 
kan lerkanidipin vara ett bättre alternativ.

Av betablockerarna minskar atenolol samt sotalol. 
Detta bedöms vara av godo då atenolol är mindre 
lämpligt vid njurfunktionsnedsättning vilket inte 
är fallet med bisoprolol och metoprolol. Med 
tanke på de proarytmiska effekter som sotalol har 
bör förskrivning av detta preparat endast ske efter 
noggrant övervägande och endast förskrivas av 
kardiolog.

Förskrivningen av ACE-hämmare minskar medan 
ARB/A II-antagonister ökar, detta kan  sannolikt 
förklaras av att den huvudsakliga indikationen 
för dessa preparat är hypertoni och med tanke på 
biverkningsprofilen, framför allt förekomsten av 
rethosta hos ACE-hämmare gör att förskrivningen 
förskjuts till  ARB/A II-antagonister.

Stefan Pettersson
Överläkare, medicinkliniken MSE
Sammankallande expertgruppen Hjärt-kärlsjukdomar
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Ny föreskrift om Läkemedelshantering
Socialstyrelsen har kommit ut med en ny 
föreskrift HSLF-FS 2017: 37 ”Ordination 
och hantering av läkemedel i hälso-och 
sjukvården” avseende läkemedelshantering. 
Denna gäller från 1 januari 2018.

Här är de viktigaste förändringarna!

Läkemedelslista
Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i 
patientjournalen på ett strukturerat sätt och i 
ett enhetligt format. Ansvarig läkare ska förse 
patienten med en ny uppdaterad läkemedelslista 
vid varje läkemedelsgenomgång och vid varje 
utskrivning från sluten vård. 

Planering av läkemedelsbehandling
I samband med ordination av läkemedel ska 
det också göras en planering för uppföljning 
av den ordinerade läkemedelsbehandlingen. 
Detta ska dokumenteras i journalen. Vid 
tillsvidarebehandling eller livslång behandling 
ska även detta dokumenteras. I samband 
med varje ordination ska en individuell 
lämplighetsbedömning göras där även receptfria- 
och naturläkemedel ska ingå.

Signering av ordination
Alla ordinationer med undantag för akuta ordina-
tioner ska signeras av den som ordinerar innan 
sjuksköterska kan iordningställa, administrera 
eller överlämna den givna ordinationen. (I NCS 
Cross signeras ordinationen automatiskt vid ny 
ordination eller dosändring). 

Signering fungerar inte i de fall ordination 
och iordningställande/överlämnade sker över 
vårdgivargränser t.ex. från vårdcentral/klinik till 
kommun. Vid akuta ordinationer i dessa fall ska 
läkare dokumentera ordinationen i patientens 
journal. Sjuksköterska, t.ex. i kommunen, 
dokumenterar ordinationen i sin vårdgivares 
läkemedelsjournal där iordningställande, 
administrering och överlämnande också 
dokumenteras.

Muntliga ordinationer
Muntliga ordinationer får ske i undantagsfall då 
patienten behöver omedelbar behandling. Den 
som ordinerar ska snarast möjligt dokumentera 
den aktuella ordinationen och ansvara för att den 
sjuksköterska som tar emot ordinationen får en 
skriftlig ordination snarast möjligt.

Iordningställa och överlämna läkemedel 
I den nya föreskriften skiljer Socialstyrelsen 
på iordningställande och överlämnande. 
Iordningställande och administrering/över-
lämnande kan göras av samma person eller av 
två olika personer. I journalen ska anges vem 
som iordningställt ett läkemedel och vem som 
administrerat eller överlämnat läkemedlet. 
Farmaceuter (apotekare och receptarier) får 
numera både iordningställa och överlämna 
läkemedel.

Dokumentation, avseende batchnummer
Batchnummer ska dokumenteras i journalen, om 
det är fråga om ett läkemedel för vaccination 
eller ett sådant läkemedel som innehåller 
bioteknologiskt framställda läkemedel.
Dokumentation ska göras vid iordningställande, 
administrering och överlämnande av läkemedel. 
Obs! Exempel på biologiska läkemedel där 
batchnummer ska dokumenteras är t.ex.fragmin 
och insulin. Läkemedelsverket har en förteckning 
över biologiska läkemedel. Ett tips är att varje 
verksamhet med utgångspunkt från denna lista 
tar fram en lista på de vanligaste biologiska 
läkemedelen som används inom enheten, för att 
underlätta för sjuksköterskorna.

Ordination angiven som aktiv substans
Om ordinationen av läkemedelet angivits som 
aktiv substans ska även namn på det givna 
läkemedlet dokumenteras. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/2017-5-2.pdf
https://lakemedelsverket.se/LMF/
https://lakemedelsverket.se/LMF/
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Generella direktiv
Generella direktiv om läkemedelsbehandling 
får endast utfärdas av läkare. Mall finns på 
Läkemedelskommitténs webbsida under Läke-
medelshantering. Inför varje överlämnande 
av läkemedel utifrån generellt direktiv ska 
sjuksköterska göra en bedömning av patientens 
behov, indikation, kontraindikation. Denna be-
dömning ska dokumenteras i patientens journal.

Sjuksköterskor får göra dosjustering i en 
läkemedelsordination
Sjuksköterskor med dokumenterad kompetens, 
enligt vårdgivarens rutiner, kan få möjlighet att 
justera doser på specifika namngivna läkemedel. 
Utgångspunkt är patientens behov och mätvärden 
och det ska vara förenligt med en god och 
säker vård. Dosjusteringen ska dokumenteras i 
journalen.

Delegering av läkemedelshantering även i 
slutenvård
Delegering av iordningställande och admini-
strering eller överlämnande är numera tillåtet 
även i sluten vård. Kravet är att delegeringen 
uppfyller kraven på en god och säker vård 
och följs upp regelbundet. Verksamhetschefen 

ansvarar för detta. Den som får delegering ska ha 
kunskaper om hantering och risker avseende inom 
delegeringen aktuella läkemedel. Endast läkare, 
tandläkare och sjuksköterskor är behöriga att 
delegera.

Syfte med den nya föreskriften
Socialstyrelsen har med den nya föreskriften velat 
tydliggöra vårdgivarens ansvar, att samma regler 
gäller för öppen och sluten vård och att kraven 
på kunskap och uppföljning höjs. Man har också 
ställt krav på samverkan mellan olika vårdgivare 
t.ex. landsting och kommuner avseende ”ordina-
tionskedjan” men med NCS Cross och åtta olika 
kommunala dokumentationssystem är detta 
komplicerat. Ett arbete mellan bl.a. SKL, Inera 
och Socialstyrelsen pågår att försöka ta fram ett 
nationellt ordinationssystem som samtidigt tar 
hänsyn till gällande lagar och författningar. Det är 
oklart och när i så fall ett sådant system kan vara i 
produktion.

Marie Portström
Chefsläkare Patientsäkerhetsenheten
Agneta Schultz 
Apotekare Läkemedelskommittén
Sammankallande resp. ledamot i expertgruppen 
Läkemedelshantering

Definitioner: 
Ur HSLF-FS 2017:37
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 
hälso- och sjukvården:

administrering av läkemedel tillförsel av läkemedel till kroppen
iordningställande av läkemedel färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering
ordination beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en 

patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd
överlämnande av läkemedel det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till 

patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet
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Liraglutid (Saxenda) vid fetma  
- sammanfattande värdering och rekommendation

Sedvanlig behandling av fetma utgörs idag av 
kost, fysisk aktivitet, läkemedel (t.ex. orlistat) 
samt vid fetma med BMI > 35 kg/m², även 
kirurgisk behandling.

Liraglutid ger viktpåverkan genom att påverka 
hjärnans aptitreglering. Liraglutid ges som 
dagliga subkutana injektioner och alltid som 
ett komplement till minskat kaloriintag och 
ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna 
patienter med ett initialt BMI ≥30 kg/m² eller 
≥27 kg/m² till <30 kg/m² med förekomst av minst 
en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi 
(prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hyper-
toni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. 

Behandlingseffekten är måttlig och i nivå med 
tidigare viktreducerande läkemedel. Liraglutid har 
visat på gynnsamma effekter på kardiovaskulära 
riskfaktorer. Behandlingstiden är inte begränsad. 
Behandlingen ska dock avbrytas efter 12 veckor 
om patienten inte har förlorat minst 5 % av sin 
initiala kroppsvikt. Läkemedlet ska inte användas 
vid svårt nedsatt njur- eller leverfunktion och 
ska användas med försiktighet vid kronisk 
hjärtinsufficiens (NYHA-klass I–II). Vid 
behandling av patienter med diabetes mellitus 
typ 2 kan dosjustering av blodglukossänkande 
behandling krävas. 

Huruvida etablerade åtgärder vid fetma/övervikt 
kan ersättas finns i dagsläget inte bedömt eftersom 
jämförande studier saknas. 

Hälsoekonomiska analyser saknas. Vid en 
kostnadsjämförelse (kronor per ”definierade 
dygnsdoser”, DDD) måste dock effekten av 
Saxenda vara minst dubbelt så bra jämfört med 
behandling med orlistat för att kompensera 
för den ökade kostnaden. Utgående ifrån 
Folkhälsomyndighetens prevalensberäkningar 
och ett antagande om att 1% av dem som har 
fetma i Sörmland skulle komma ifråga för 
behandling med Saxenda, skulle merkostnaden 
för Landstinget Sörmland bli drygt 2 mnkr per år 
jämfört med behandling med orlistat. Ca 7 000 kr 
per behandlad patient och år. Till och med januari 
2018, behandlas färre än ett tiotal patienter med 
Saxenda inom Landstinget Sörmland.

Eftersom Saxenda saknar subvention betalar 
patienten hela kostnaden själv. 

Kjell Ola Engman 
Hälsoekonom
Lars Steen 
Ordförande Läkemedelskommittén
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Multiprofessionella läkemedels- 
genomgångar i Sörmland

Sedan 2003 har läkemedelsgenomgångar i 
multiprofessionella team bedrivits i Sörmland. 
Läkemedelsgenomgångarna genomförs 
av läkare och apotekare i samarbete med 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 
Arbetet pågår på vårdavdelningar så väl som 
på vårdcentraler, i särskilda boenden och 
inom hemsjukvården. Majoriteten av länets 
vårdcentraler samarbetar i någon form med en 
klinisk apotekare.

Från början hyrdes apotekarna in från Apoteket 
Farmaci men sedan 2011 har landstinget egna 
kliniska apotekare anställda. Förnärvarande finns 
13 st heltidstjänster. 

En läkemedelsgenomgång innebär systematisk 
analys, bedömning och omprövning av en patients 
samtliga ordinerade och använda läkemedel 
utifrån hälsotillstånd och behov. Syftet är att lösa 
och förebygga läkemedelsrelaterade problem 
och att uppnå en ändamålsenlig och säker 
läkemedelsanvändning.

Läkemedelsgenomgångar på sjukhus
Inom slutenvården finns apotekare på 
medicinklinikerna på länets tre sjukhus 
samt på kirurg- och ortopedavdelningen på 
Mälarsjukhuset. På Nyköpings lasarett finns 
apotekare även på akutvårdsavdelningen och 
geriatriska avdelningen och i Katrineholm 

på avdelningen ”Ortopedi, kirurgi och 
geriatrik”. I samband med vårdtillfällen görs 
först och främst en avstämning av patientens 
läkemedelsanvändning, om möjligt genom 
samtal med patienten, samt en enklare översyn 
av behandlingen. Avstämningarna dokumenteras 
i journalen. Apotekare medverkar även på ronder 
och framför vad som framkommit vid samtal och/
eller journalgenomgång samt eventuella förslag 
på åtgärder vid identifierade läkemedelsrelaterade 
problem. På kirurgavdelningen förbereder 
apotekaren också läkemedelslistorna för elektiva 
patienter. Apotekaren ringer då hem till patienten 
ca en vecka innan operation, stämmer av patien-
tens läkemedelsanvändning och förebereder så 
att en aktuell ordinationslista finns när patienten 
läggs in på avdelningen. 

Det senaste året har också psykiatriska kliniken 
(allvårdsavdelningen) på Nyköpings lasarett fått 
apotekarstöd i viss omfattning.  

Frakturkoordinator
På ortopedkliniken på Mälarsjukhuset pågår sedan 
två år tillbaka ett projekt där apotekare arbetar 
som frakturkoordinatorer. Huvudsyftet med 
projektet är att upptäcka och behandla osteoporos 
hos patienter över 50 år som inkommer med 
s.k. lågenergifrakturer. Apotekaren kontaktar 
patienten och går igenom riskfaktorer för osteo-
poros. Apotekaren skickar därefter remiss för 
bentäthetsmätning och sedan vidare remiss till 
primärvården med rekommendation för insättning 
av lämplig behandling mot osteoporos. I vissa 
fall skickas remiss direkt till vårdcentralen. 
Frakturkoordinatorprojektet belönades med 
landstingets kvalitetspris 2017. Totalt har fraktur-
koordinatorerna inkluderat 750 patienter under 
2017, vilket är en ökning med ca 39 % jämfört 
med året innan. 
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Läkemedelsgenomgångar på vårdcentral
Inom primärvården finns på ett antal vårdcentraler 
möjlighet att boka patienter direkt till apotekare 
för ett läkemedelssamtal. Inför besöket får 
patienten fylla i en symtomskattning med hjälp av 
PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom 
Evaluation, 20 frågor) för att identifiera tänkbara 
läkemedelsrelaterade problem. Efter samtalet 
dokumenteras läkemedelssamtalet och eventuella 
förslag på justeringar av behandlingen under 
apotekaranteckning i journalen där behandlande 
läkare kan ta del av informationen inför 
läkarbesök. 

Läkemedelsgenomgångar på distans
På de vårdcentraler som inte har en apotekare 
på plats finns ofta möjligheten att göra en 
genomgång på distans. Detta innebär att 
patienten själv, eventuellt med hjälp av en 
sjuksköterska eller anhörig, fyller i en PHASE-20 
som tillsammans med aktuell läkemedelslista 
skickas till apotekare. Apotekaren gör sedan 
en genomgång baserad på dessa uppgifter samt 
journalanteckningar och dokumenterar förslag 
i journalen. I samtliga fall gör läkaren därefter 
en medicinsk undersökning och tar ställning till 
apotekarens förslag. Vid läkemedelsgenomgångar 
i primärvården sker även provtagning i samband 
med läkemedelsgenomgången för att njurfunktion 
ska kunna beräknas och läkemedelsvärdering 
genomföras på bästa möjliga sätt.

Läkemedelsgenomgångar särskilda 
boenden/hemsjukvård
På särskilda boenden genomförs läkemedels-
genomgångar ofta med läkare, apotekare, 
sjuksköterska och eventuellt omvårdnadspersonal 
på plats på boendet. Sköterskorna har då 
skickat underlag i form av PHASE-20 och 
läkemedelslista till apotekaren som förberett 
förslag inför mötet. Liknade arbetsformer används 
även i hemsjukvården.  

Resultat 2017 
Under 2017 har 797 patienter i primärvården 
fått en fördjupad läkemedelsgenomgång med 
apotekarstöd, vilket motsvarar en ökning med  
ca 36 % jämfört med året innan. I primärvården 

har apotekarna haft totalt 410 patientsamtal vilket 
ger en ökning med ca 11 % jämfört med året innan 
(se diagram 1). 

Diagram 1: Totala antalet fördjupade läkemedelsgångar, 
inklusive patientsamtal, med apotekarmedverkan i 
Primärvården 

Inom slutenvården har totalt 4262 läkemedels-
genomgångar med apotekarstöd genomförts under 
2017, vilket är en ökning med ca 8 % jämfört 
med året innan. Totala antalet patientsamtal i 
slutenvården under året resulterade i 1937 samtal 
vilket ger en ökning på ca 3 % (se diagram 2).

Diagram 2: Totala antalet läkemedelsgångar, inklusive 
patientsamtal, med apotekarmedverkan i slutenvården

Cecilia Olvén
Leg. apotekare, Magister i klinisk farmaci 
Läkemedelskommittén
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Nyheter inom kategorin  
Smärta och läkemedel?

Njaa. Särskilt mycket nya läkemedel inom 
smärtområdet har det inte varit de senaste 
8-9 åren. 

Det som nu är aktuellt är istället en indragning av 
Alvedon 665 mg som försvann från apotekens 
hyllor 1 juni 2018. Därför är det viktigt att 
uppdatera eventuella behandlingsriktlinjer samt 
lathundar m.m. där Alvedon 665 mg ingår. Byts 
mot Paracetamol 500 mg alternativt 1g max  
4 ggr dagligen.

Det ena av det senaste på den aktuella läke-
medelshimlen är Qutenza, ett kapsaicininne-
hållande plåster som vi behandlar lokaliserad, 
perifer neuropatisk smärta med på Smärt-
mottagningen (lanserades i Sverige runt 2010). 
Detta är ingen behandling som patienten kan 
ombesörja på egen hand utan detta måste skötas 
av utbildad personal. Det andra är Tapendadol; 
Palexia Depot som lanserades här ungefär 
samtidigt. Palexia Depot har indikation långvarig 
ryggsmärta med neuropatiskt inslag där man inte 
fått tillräckligt god effekt med andra analgetika; 
således inget förstahandsmedel. Maxdos 500 mg/
dygn och lämplig startdos kan vara 100 mg x2 
som senare eventuellt trappas ned till 50 mg x2 
alternativt så får man succesivt öka dosen till 
maximalt 250 mg x2. Preparatet kan med fördel 
kombineras med Paracetamol.

Opioidagonist; 1/23 av morfin + NA-återupptags-
hämmare. Akut så överväger opiateffekt men 
vid kronisk problematik/behandling så är den 
noradrenerga effekten övervägande dvs. den 
neuropatiska smärtkomponenten. Det verkar 
också vara en lägre risk för andningsdepression 
med denna opioid än t.ex. Morfin.
Oxikodon: Tapentadol 1:5 Dvs. 10 mg 
Oxycodone motsvarar opioidmässigt 50 mg 
Tapendadol. Vad gäller beroendeproblematik 

så verkar just detta preparat inte ha blivit någon 
favorit i missbrukarkretsar utan här är det fortsatt 
Fentanyl, Oxycodon och Tramadol och liknande 
som är favoriterna.

När vi ändå är inne på opioider och risk för 
beroende så kan det vara av intresse att gå igenom 
vad man skall tänka på innan man förskriver den 
typen av preparat:

Gör i första hand en ordentlig smärtanalys; är 
det en akut smärta av nociceptiv karaktär och 
som beräknas läka ut inom rimlig tid så kan 
ev. en opioid vara aktuell. Muskelanspänning, 
plexusskada eller central neuropatisk smärta är 
exempel på tillstånd där opioider inte har någon 
plats i behandlingsarsenalen. Detta gäller också 
vid långvariga smärttillstånd där man fått en 
sensitisering i nervsystemet som underhåller 
smärtan och där man framförallt skall använda 
TCA som förstahandsmedel kombinerat med 
andra typer av behandling som fysioterapi, KBT 
eller ACT. Långvarig, dysfunktionell smärta är 
inte akut smärta som fortsatt!!

Se gärna över om Din patient har någon 
psykiatrisk komorbiditet eller om det finns 
anamnes på sömnapnésyndrom!

Behandlingsstrategier
Att tänka på vid ställningstagande till 
behandling med opioider
• Långtidsanvändning av starka opioider vid 

behandling av benigna smärttillstånd är 
förenad med icke obetydliga risker.

• Överväg noga terapeutiska fördelar och 
nackdelar.

• Förskrivningen av opioider skall vara 
restriktiv och endast  påbörjas efter strikta 
selektionskriterier.
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• Behandling av smärta med opioider som en 
del i palliativ vård vid svår kronisk sjukdom 
kan ske efter principer liknande dem vid 
cancerrelaterad smärta. 

• Samma övervägande av indikationer och risk/
nytta bör gälla för svaga och starka opioider 
men svaga opioider bör undvikas! Tramadol 
har en indikation för långtidsbehandling 
och det är neuropatisk smärta där 
förstahandspreparaten inte fungerat/gett 
biverkningar.

Att tänka på innan förskrivning
Riskfaktorer: 
• Tidigare eller aktuellt missbruk eller beroende 

av alkohol och/eller illegal narkotika eller 
övriga beroendeframkallande läkemedel, 
annat beroende.

• Personlighetsstörningar (omogen personlig-
hetsstörning, patienter med asocialt och 
kriminellt beteende).

• Patienter i utsatta och komplicerade 
livssituationer.

• Aktuell eller tidigare användning av opioider 
på icke godkänd indikation. Ärftlighet för 
beroendeproblematik.

Läkemedelsverkets riktlinjer från 2002 på  
väg att ersättas av nya i år
• Tänk på att insatt behandling alltid skall följas 

upp och utvärderas, om det inte ger önskad 
smärtlindrande effekt så skall det sättas ut.

• Smärtdiagnos och smärtmekanism skall ha 
gåtts igenom.

• Om det gäller långvarig smärta skall annan 
behandling såsom KBT, fysioterapi av olika 
slag provats först. 

• Injektionsbehandling skall i möjligaste mån 
undvikas i öppen vård.

• Depotpreparat i första hand för att undvika 
”kickeffekt”.

• Riskfaktorer för beroende/missbruk skall ha 
värderats och dokumenterats.

• Den läkare som initierat behandlingen 
står kvar som ansvarig för denna intill 
annan läkare frivilligt påtagit sig att överta 
förskrivningsansvaret.

Enligt de nya rekommendationerna så bör man 
inte överstiga 100 morfinekvivalenter i öppen 
vård, motsvarar t.ex. 50 mg Oxycodon.

Biverkningar av opioider
• Den vanligaste biverkan av opioider är för-

stoppning och ca 95 % av alla drabbas av 
detta varför man alltid skall förskriva laxativ 
parallellt.

• Illamående och kräkningar drabbar runt  
20 % vid förstagångsanvändande (brukar  
vanligen gå över inom 3-7 dagar), ofta ser 
man också muntorrhet. 

• Förutom förstoppning kan också urin-
retention förekomma vilket kan vara av värde 
att känna till på akutmottagningarna.

• Opioider ger också sedation/hypnotisk 
effekt, mios, andningsdepression och kan 
också ge bronkospasm. Utöver detta kan man 
också få klåda och urtikaria.

• Vid behandling som överstiger 6-8 månader 
så kan man också få en hormonell påverkan 
och risken för osteoporos ökar. Depression 
kan också vara en biverkan liksom sexuell 
dysfunktion och nedsatt libido.

• Biverkningar vid långtidsanvändning som 
man relativt nyligen fått upp ögonen för är s.k. 
opioidinducerad neurotoxicitet vilket kan 
ge myoklonier, allodyni, hyperalgesi och 
delirieliknade tillstånd med hallucinationer 
som kan vara svåra att tolka i en akutsituation. 
Dessutom har man också noterat att man ofta 
får en kognitiv nedsättning hos många som 
står på dessa preparat över tid.

Till sist så skall jag avrunda med en fråga om 
ekvipotens och Norspan (Buprenorfin) där vi i 
Behandlingsriktlinjer vid  smärta hos äldre angivit 
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att 5 mikrograms Norspan plåster motsvarar 
5-10 mg Morfin i dygnsdos och där detta fortsatt 
står sig. Det är svårt att ange en exakt ekvipotens 
eftersom biotillgängligheten för morfin varierar 
från 10-50 % hos olika individer och Oxycodone 
har en biotillgänglighet på 60-80 %. Det viktiga 
här är att förstå att det inte är en exakt vetenskap 
och smärtlindring med opioider skall anpassas 
individuellt och där man alltid skall utvärdera den 
behandling man ordinerat och vid behov anpassa 

denna efter det faktiska utfallet. Det är också 
viktigt att veta att opioidnaiva individer oftast 
behöver en lägre dos än de som använt opioider 
tidigare! Viktigt att känna till inom de opererande 
specialiteterna.

Kenneth Fernström  
Överläkare Smärtmottagningen NLN
Sammankallande i expertgruppen Smärta och 
osteoporos

Nya möjligheter till granskning av evidens 
i Uppsala-Örebroregionen

Samverkansnämnden har beslutat om 
en gemensam HTA-funktion i Uppsala-
Örebroregionen baserat på ett HTA-råd 
och HTA-enheten CAMTÖ.  Därmed finns 
möjlighet att få hjälp att granska evidensen för 
sjukvårdens metoder inom sjukvårdsregionen.

Det är självklart att sjukvården ska stå på 
vetenskaplig grund, säger vi. Men handen på 
hjärtat, hur går det till vid införandet av nya 
metoder för diagnostik och behandling, ny 
utrustning och nya arbetssätt? Och hur är det med 
allt det gamla som hängt med av bara farten? 

Kunskapsläget utvecklas och det marknadsförs 
oupphörligen nya produkter. Det strikta regel-
verket vid införandet av nya läkemedel är ett 
viktigt framsteg. Men allt annat inom sjukvården 
då?

HTA (Health Technology Assessment) innebär 
en kartläggning av det vetenskapliga underlaget 
för de metoder som används inom hälso- och 
sjukvården.  Det handlar om nytta och risk för 
patienter men också om etik och hälsoekonomi.

CAMTÖ – Centre for Assessment of Medical 
Technology in Örebro – startades 1999 för att 
främja en evidensbaserad vård. 

Från 2016 har samverkansnämnden beslutat 
om samverkan kring HTA-frågor i Uppsala-
Örebroregionen. Man beslutade att CAMTÖ 
ska vara en sjukvårdsregional resurs och man 
inrättande ett sjukvårdsregionalt HTA-råd. 
Representant från Landstinget Sörmland är Kjell 
Ola Engman.

Regionala läkemedelsrådet och HTA-rådet har 
etablerat kontakt för att identifiera frågor av 
gemensamt intresse. HTA-rådet kommer att 
medverka vid Läkemedelsforum 2019 och kort 
därefter inbjuder CAMTÖ till 20-årsjubileum. 

Artikeln skriven av
Louise Olsson
Enhetschef CAMTÖ
Docent, överläkare Universitetssjukhuset, Örebro

Har du förslag på metoder som behöver 
utvärderas? Läs mer på: 
https://www.regionorebrolan.se/hta-enheten
https://www.regionorebrolan.se/camtorapporter 
Välkommen att höra av dig! 

https://www.regionorebrolan.se/hta-enheten
http://www.regionorebrolan.se/camtorapporter
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Läkemedelsbehandling av ADHD
– psykiatrins gökunge 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) introducerades som en psykiatrisk diagnos 1987 i 
och med utgåvan av den amerikanska diagnosmanualen DSM-III-R. Barn som uppvisat problem med 
aktivitetsreglering och bristande uppmärksamhetsförmåga finns dock vetenskapligt beskrivna långt 
tidigare men då under andra diagnoser, som t.ex. MBD (minimal brain disorder) eller ADD (attention 
deficit disorder). När DSM-systemet reviderades (DSM-IV kom ut 1994 och DSM-5 2013) behölls 
diagnosen ADHD även om de diagnostiska kriterierna ändrade sig.

I en nu nästan klassisk studie från 1937 kunde neurologen Charles Bradley visa att hos barn med 
MBD kunde man erhålla en påtaglig symtomminskning genom behandling med amfetamin (ett 
s.k. centralstimulerande medel som ökar frisättningen av framför allt dopamin men även till viss 
del noradrenalin). En mer modern studie på barn med lite svårare ADHD, den s.k. MTA-studien, 
publicerades 1999 och den tolkades initialt visa att behandling med enbart centralstimulerande 
läkemedel (i detta fall metylfenidat) gav lika bra behandlingsresultat som behandlingar där läkemedel 
kombinerades med psykosociala insatser/psykoterapi. Denna studie, tillsammans med framväxten av 
en förklaringsmodell som anger att orsaken till ADHD är rent biologisk (den s.k. neuropsykiatriska 
teorin om etiologin till ADHD) kom att leda till att allt fler barn och ungdomar, senare följt även av 
vuxna, har erhållit såväl diagnos ADHD som behandling med läkemedel mot sin ADHD.

Utvecklingen av antalet expedierade definierade dygnsdoser (DDD) per 1.000 invånare och dag av 
ADHD-läkemedel här i Sörmland de senaste 10 åren finns redovisat i figur 1. Som framgår i bilden 
har i princip läkemedelsanvändningen vid ADHD 10-dubblats på bara 10 år.

Figur 1: Antalet definierade 
dygnsdoser (DDD) per 1.000 
invånare och dag av läkemedel mot 
ADHD som expedierats i Sörmland 
de senaste 10 åren (data från 
Socialstyrelsens statistikdatabas).

Hos män skedde den största användningen 2017 av ADHD-läkemedel i åldersgrupperna 10-14 och 
15-19 år. Även hos kvinnor skedde den största användningen i dessa åldersgrupper, men den totala 
användningen i dessa åldersgrupper var lägre hos kvinnor än hos män. I åldrarna över 20 år är 
användningen mer lika mellan könen. Detta förhållande visas i figur 2.
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Figur 2: Antalet definierade 
dygnsdoser (DDD) per 1.000 
invånare och dag av läkemedel mot 
ADHD som expedierats i Sörmland 
under 2017 per åldersgrupp för 
män respektive kvinnor (data från 
INSIKT/eHälsomyndigheten).

Ser man till total användning av ADHD-läkemedel i Sverige ligger Sörmland strax under medel 
jämfört med andra landsting/regioner. Gotland och Hallands län visar högst användning medan 
Kronobergs och Örebro län visar lägst. Detta illustreras i figur 3 nedan.

Figur 3: Antalet definierade 
dygnsdoser (DDD) per 1.000 
invånare och dag av läkemedel mot 
ADHD som expedierats i Sverige 
2017 (data från Socialstyrelsens 
statistikdatabas).

Den stora ökningen av förskrivning/expediering av ADHD-läkemedel har självklart också resulterat 
i en påtaglig kostnadsökning för dessa läkemedel. Den totala kostnaden för läkemedel använda inom 
psykiatrin, tillsammans med kostnaderna för respektive läkemedel inom områdena ångest/depression, 
psykos/schizofreni och ångest/sömnmedel för de senaste 4 åren visas nedan i figur 4. Som framgår 
av figuren har de totala kostnaderna för de klassiska psykiatriska läkemedlen antidepressiva och 
antipsykosmedel legat stilla eller till viss del minskat medan alltså ADHD-läkemedel ökat kraftigt, så 
att ADHD-läkemedlen idag utgör den största enskilda läkemedelsgruppen sett till kostnad.
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Figur 4: Den totala kostnaden 
per år för ADHD-läkemedel, 
antidepressiva läkemedel, 
neuroleptika, sedativa/hypnotika 
och melatonin-innehållande 
läkemedel visas (data från INSIKT/
eHälsomyndigheten).

Sett till enskilda preparat står olika beredningsformer av metylfenidat (t.ex. Concerta, Ritalin, 
Medikinet, Equasym, generiskt metylfenidat etc) fortfarande för den största kostnaden (10,9 milj 
kr under 2017), en kostnad som legat relativt stabilt under senare år (se figur 5 nedan). Under dessa 
år har istället lisdexamfetamin (Elvanse) ökat kraftigt och Elvanse användes för 7,3 milj kr under 
2017. Atomoxetin (Strattera), som inte är ett centralstimulerande preparat (utan en noradrenerg 
upptagshämmare), såldes för 2,9 milj kronor här i Sörmland under 2017. Noterbart också är den 
relativt stora kostnadsökningen för melatonin-innehållande läkemedel. Denna ökning hänger nära 
ihop med ökningen i användandet av ADHD-läkemedel, då sömnsvårigheter ofta både ingår i själva 
funktionshindret och kan uppkomma som en biverkan till behandlingen med centralstimulantia och där 
man funnit att melatonin-innehållande läkemedel ger en god effekt.

Figur 5: Den totala kostnaden 
(AUP exkl moms) per år för ADHD-
läkemedel; metylfenidat, atomoxetin, 
lisdexamfetamin samt melatonin 
under de senaste fyra åren (data från 
INSIKT/eHälsomyndigheten).

Den totala kostnaden för psykiatrins läkemedel förskrivna på recept har långsamt ökat under senare 
år (strax under 50 milj kr för 2017; se figur 4). På grund av patentutgångar å ena sidan och att få nya 
läkemedel inom psykiatrin introducerats å den andra har kostnaden för psykiatrins traditionella 
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läkemedel, som antidepressiva läkemedel och antipsykosmedel, minskat eller legat stilla under senare 
år. Denna kostnadsrelativitet har dock med råge ätits upp av den stora kostnadsökning som läkemedel 
mot ADHD stått för, en ökning som varit så pass kraftig att ADHD-läkemedlen idag i landstinget 
Sörmland utgör den enskilt största läkemedelskostnaden inom psykiatrin – därav benämningen att 
läkemedelsbehandling av ADHD är psykiatrins gökunge.

Tomas Ljungberg, leg.läk, docent
Ottolina Olsson, leg. apotekare, spec. i klinisk farmaci
Sammankallande respektive ledamot av läkemedelskommittéens expertgrupp i psykiatri

Källor:
Amerikanska Psykiatriska sällskapet (APA; 1987, 1994, 2013). Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (3:d-revised, 4th and 5th eds).

Bradley C (1937). The Behavior of Children Receiving Benzedrine. Am J Psychiatry 94:577–581.

Jensen, P et al. (1999). A 14-month randomized clinical trial of treatment strategies for attention-
deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 56: 1073-1086.

Nytt om vätskor och nutrition
Adrenalin i akuta situationer
Adrenalin 0,1mg/ml, 10ml finns tillgänglig som 
förfylld spruta. Sprutan säljs i tioförpackningar 
precis som glasampullen i samma styrka och 
volym. Sprutan är sterilförpackad och latex- samt 
PVC-fri. Den kan förvaras i rumstemperatur i 
upp till två år. Sprutan är  förmärkt enligt Svensk 
standard. Kostnaden per spruta är 160 kr att jäm-
föra med glasampull i samma styrka och volym 
som kostar 77 kr/ampull, upphandlade priser. Vid 
användning av glasampullen tillkommer kostnad 
för engångsmaterial såsom spruta, uppdragnings-
kanyl, etikett etc.  
 
Den förfyllda adrenalinsprutan har fördelar i 
urakuta situationer (ex under HLR) eftersom spru-
tan är förmärkt och klar att använda, att jämföra 
med glasampullen där risk finns för felmärkning 
samt skär- och stickskador vid iordningställande. 
De vårdenheter som sedan tidigare har adrenalin 
glasampull i sitt basförråd med indikation HLR 

eller annan urakut situation kan överväga att byta 
till förfylld spruta.
 
Parenteral nutrition
I enlighet med tidigare rekommendationer från 
Dietistenheten inom landstinget har förbrukning-
en av parenteral nutrition svängt från Olimel till 
SmofKabiven. Expertgrupp Vätskor och Nutrition 
vill ge en fortsatt uppmaning till alla vårdenheter 
att se över vilka parenterala produkter som skall 
finnas tillgängliga på respektive enhet - helst i 
samråd med dietist. För att underlätta innehål-
ler nu Serviceförråden på länets alla tre sjukhus 
perifera varianter av SmofKabiven i tre olika 
volymer.
 

Anna Myrnäs
Överläkare, specialist i anestesi och intensivvård
Sammankallande i expertgruppen Vätskor och
Nutrition
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Revidering av Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer 
för vård och omsorg vid demenssjukdom”

De reviderade riktlinjerna har ett tydligare 
styr- och ledningsperspektiv än tidigare. För 
intresserade hänvisas till Socialstyrelsens 
hemsida. Vanligt förekommande frågor på 
Minnesmottagningen kommenteras mot 
bakgrund av riktlinjerna.

Vad är demenssjukdom?
Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt 
som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. 
Kognitiv svikt kan förekomma vid ett antal 
olika tillstånd och sjukdomar. Det finns över 
100 mer eller mindre vanliga sjukdomar, ofta 
neurologiska, som i sin symptombild har kognitiv 
påverkan. I alla åldrar, men särskilt vid hög ålder 
kan den kognitiva förmågan påverkas av andra 
mer vanliga sjukdomar än demenssjukdom. 
Kombinationen hög ålder och multisjuklighet kan 
leda till påtaglig kognitiv nedsättning.

Finns det bromsmedicin?
Det går inte att bota en demenssjukdom. 
Läkemedelsbehandling kan påverka den kognitiva 
funktionen positivt, och lindra symptom, 
men däremot inte bromsa sjukdomsförloppet. 
Medicinering ska alltid erbjudas vid Alzheimers 
sjukdom.

Hjälper vitaminer och kosttillskott?
Låga nivåer av både B-vitaminer och omega-3-
fettsyror har vissa samband med förekomst av 
Alzheimersjukdom. Det är dock inte klarlagt om 
låga nivåer är en orsak till eller en konsekvens av 
demenssjukdomen. Behandling med vitaminer 
och kosttillskott ska inte erbjudas (annat än vid 
sedvanliga bristtillstånd).

Är allt Alzheimer?
Det finns flera typer av demenssjukdom. 
Några av de vanligare demenssjukdomarna är 
Alzheimers sjukdom, vaskulär demenssjukdom, 
Lewykroppsdemens och frontotemporal 
demenssjukdom. Det finns också så kallad 

blanddemens som innebär att personer har både 
vaskulär demens och Alzheimers sjukdom. Om 
demenssjukdomen debuterar före 65 års ålder 
kallas sjukdomen för ”demenssjukdom hos yngre/ 
tidigt debuterande demenssjukdom” annars 
”demenssjukdom med sen debut”.

Blir demenssjukdom vanligare?
Antalet personer med demenssjukdom förväntas 
öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet 
personer som föddes på 1940-talet uppnår hög 
ålder, annars finns det inga belägg för ökad 
förekomst.

Vad betyder utvidgad demensutredning?
Utvidgad demensutredning används för 
att fastställa diagnos i de fall en basal 
demensutredning – oftast i primärvården - 
inte varit tillräcklig eller då det finns andra 
komplicerade omständigheter. Som försvårar 
bedömningen.

Vad betyder lindrig kognitiv störning?
Lindrig kognitiv störning innebär en lindrig 
kognitiv nedsättning som är fastställd utifrån 
tester eller uppgifter från anhöriga, men där 
diagnoskriterierna för demenssjukdom inte är 
uppfyllda. Den kognitiva svikten är heller inte 
så omfattande att det sociala livet eller arbetet 
påverkas. Ibland kan symptomen gå tillbaka. 
Lindrig kognitiv störning kan ha flera orsaker, 
till exempel somatisk eller psykisk sjukdom hos 
en äldre skör person. Den vanligaste orsaken är 
tidig demenssjukdom, exempelvis Alzheimers 
sjukdom.

Lätt eller svår demenssjukdom?
Diagnostiserad demenssjukdom brukar delas upp 
i tre stadier:
Mild demenssjukdom betecknar ett tidigt 
skede när personen kan klara vardagen utan 
stora insatser från hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten.
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Måttlig demenssjukdom betecknar det skede i 
demenssjukdomen när personen behöver tillsyn, 
stöd och hjälp för att klara vardagliga sysslor.
Svår demenssjukdom betecknar det skede när 
personen behöver ständig tillsyn och hjälp med 
det mesta.

Vad menas med beteendeförändringar?
Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar 
någon gång under sjukdomen beteendemässiga 
eller psykiska symptom (BPSD). Det kan 
exempelvis handla om depression, mani eller 
hypomani, ångest, agitation, hallucinationer 
eller vanföreställningar. Gemensamt  är att 
symptomen orsakar stort lidande för personen 
med demenssjukdom och att de är särskilt svåra 
att möta för anhöriga och vårdpersonal.

God man, förvaltare och framtidsfullmakt
God man eller förvaltare är ställföreträdare för 
patienten men utan omfattande befogenheter 
när det gäller angelägenheter av mer personlig 
karaktär. Anhöriga kan faktiskt heller inte agera 
ställföreträdare: de har ingen rättslig befogenhet 
att lämna samtycke, även om familjemedlemmar 
och vänner kan vara viktiga genom att förmedla 
den enskildes inställning.

Enligt lagregler 2017 ges möjlighet att utse 
en fullmaktshavare som kan företräda vid 
specificerade angelägenheter när det föreligger 
nedsatt beslutsförmåga som vid demenssjukdom. 
Åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård, 
av utpräglat personlig karaktär omfattas inte av 
de nya lagreglerna. Alla kan heller inte antas 
förbereda sig inför framtiden med att upprätta en 
framtidsfullmakt, så det finns ett kompletterande 
regelverk angående ställföreträdarskap genom 
anhöriga, främst omfattande enklare behörighet. 
Köp av aktier och fastigheter faller utanför 
ramarna.

Vem är anhörig? 
Med anhörig avses både personer inom familjen, 
bland de närmaste släktingarna eller andra 
närstående som den enskilde anses ha en nära 
relation till.

Sjukvården eller kommunens ansvar?
I tidiga faser av sjukdomen ligger fokus på 
medicinsk utredning och diagnos via primärvård 
och minneskliniker med de kompetenser 
som är knutna till dessa, Men allteftersom 
personens behov av vård och omsorg ökar blir 
andra professioners kunskap och insatser inom 
kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
viktigare.

Analfabeter och testning
Testet MMSE-SR ska betraktas som ett grovt 
screeningverktyg  med krav på språklig och 
kulturell kompetens och utbildningsnivå. Testet 
ställer också krav på testledaren avseende 
bakgrund och språk och tillför således ytterst lite 
information när inte kraven är uppfyllda. Ett nyare 
test håller på att införas: RUDAS (”the Rowland 
universal dementia assessment scale”) Testet är 
utvecklat och anpassat för målgrupper med annat 
modersmål än svenska, annan kulturell bakgrund 
eller låg utbildningsnivå. Det vetenskapliga 
underlaget är otillräckligt men testet 
rekommenderas enligt ett konsensusförfarande. 

Marie Holmberg-Clausen
Geriatriker, medicinkliniken MSE
Sammankallande i samarbetsgruppen äldre och 
läkemedel samt kognitiv sjukdom
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UpToDate är en databas som fungerar som ett stöd för 
att besvara medicinska frågeställningar. Den omsätter 
medicinsk forskning till evidensbaserade 
rekommendationer för tillämpning inom vården. 

 Gå till www.uptodate.com 
 

 Klicka på knappen ”Register” i det övre 
högra hörnet på skärmen. 

 Fyll i alla fält i registreringsformuläret och 
klicka på ”Submit Registration”. 
 

 Kom ihåg ditt användarnamn och lösenord 
som du använder för att logga in i mobilen. 

Registreringen måste ske inom Landstinget Sörmlands 
nätverk för att få tillgång till UpToDate i din mobil. 

18
01

11
 

Har du frågor – kontakta oss! 
sjukhusbiblioteken@dll.se 

 Telefon 016-104747 

När du är registrerad kan du installera appen 
på upp till två enheter. 

 På din smartphone eller surfplatta, sök efter 
”uptodate” i App Store eller Play Butik och 
installera den kostnadsfria appen. 
 

 Öppna UpToDate efter avslutad nedladdning. 
 

 Logga in med ditt användarnamn och lösenord. 

Förutom via mobilen kan du komma åt UpToDate 
från vilken dator som helst med tillgång till internet. 
Logga in via knappen i det övre högra hörnet på 
startsidan på www.uptodate.com och ange ditt 
användarnamn och lösenord. 

För att bibehålla extern tillgång till UpToDate 
behöver du verifiera ditt konto regelbundet genom 
att logga in med ditt användarnamn och lösenord 
på en dator inom intranätet. Du blir påmind via e-
post efter 80 dagar. 

UpToDate i Sörmland!
Nu har Landstinget Sörmland skaffat en prenumeration på databasen UpToDate som fungerar som ett 
stöd för att besvara medicinska frågeställningar. Databasen omsätter medicinsk forskning till evidens-
baserade rekommendationer för tillämpning inom vården. Sjukhusbiblioteken kommer att erbjuda alla 
avdelningar, kliniker och vårdcentraler en kort presentation och visning för de som är intresserade. Vi 
har också lathundar och tips på hur man kan använda mobilappen UpToDate Anywhere.

Frågor? Kontakta oss på sjukhusbiblioteken@dll.se

Anna Videfrost
Bibliotekarie, Sjukhusbiblioteken i Sörmland

mailto:sjukhusbiblioteken%40dll.se?subject=
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Namngivning av Centrala favoriter ordination  
i NCS Cross - UPPDATERING!

Vi har tidigare synkroniserat namnen på Centrala 
favoriter recept. Nu börjar översynen av namn-
givningen för ordinationer i slutenvården också 
komma på plats.

Varför gör vi detta? Målet är att det ska vara
- enkelt
- säkert
- snabbare 

att ordinera rätt läkemedel till patienten.

Anestesikliniken NLN inleder alla sina favoriter 
med aa.

Barnkliniken inleder alla sina centrala favoriter 
med BARN följt av generiskt namn på 
läkemedlet (med få undantag). Favoriterna är 
i stor utsträckning baserade på den nationella 
kunskapsdatabasen ePed som sammanställer 
evidens kring läkemedelsbehandling för barn. 
Dessa favoriter kan med fördel användas av andra 
kliniker som vårdar barn inneliggande såsom 
kirurgkliniken, ortopeden med flera.
 
Dietistenhetens favoriter utgår från administra-
tionssätt och inleds med:
EN (för enteral nutrition)
Kosttillägg i sond
PN (för parenteral nutrition).

Anestesikliniken MSE/KSK har namn som börjar 
med zz.

Centrala favoriter för antibiotika står näst på tur.

Är fler kliniker intresserade av att få hjälp med att 
lägga upp och namnge centrala favoriter, eller om 
ni har frågor kring upplägg/namngivning får ni 
gärna höra av er till undertecknad! 

Gå gärna in i NCS Cross och titta hur det ser ut i 
Centrala favoriter ordination.

När ni sedan ordinerar kan ni välja olika vägar 
(exempel):
§ - ser alla favoriterna i bokstavsordning
§BAR – ser alla som börjar med BAR
§*abc – ser alla ordinationer som innehåller 
bokstavskombinationen abc.

Om ni ser att ni har Klinikfavoriter som finns 
som Central Favorit, så är det lämpligt att ta bort 
klinikfavoriten för att underlätta ert arbete.

Viktigt att betona att det är den person som lagt 
upp favoriten som är ansvarig för uppdatering, 
översyn och eventuellt borttagande av favoriten 
när det blir aktuellt, men det är den person som 
ordinerar som alltid är ansvarig för just den 
ordinationen/behandlingen.

Maria Nordqvist
Informationsapotekare
Läkemedelskommittén
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Vanligt med undernäring hos våra äldre
Andelen äldre i Sverige ökar och förekomsten 
av undernäring samt de som befinner sig i 
riskzonen för undernäring ökar med åldern.

15,6 % av de äldre (över 65 år) lider av under-
näring och hela 46,4 % ligger i riskzon för under-
näring. I vissa kommuner är så många som var 
fjärde äldre undernärd. Det visar statistik från 
Senior alert, ett nationellt kvalitetsregister som 
bland annat bedömer undernäring inom hem-
tjänst, korttidsboende och särskilt boende.

”Undernäring utvecklas när förbrukningen av 
energi och/eller andra näringsämnen under 
en tillräckligt lång period är större än intaget 
och kroppens förråd minskar. Detta medför 
förändringar som påverkar struktur och funktion i 
så gott som alla organsystem.” 
(SKL- Sveriges kommuner och landsting).

Konsekvenser av undernäring
Konsekvenserna av undernäring är många; 
försämrad sårläkning, osteoporos och 
frakturer, sämre återhämning vid sjukdom, 
andningssvårigheter, ökad känslighet för infek-
tioner samt psykologiska nedsättningar som 
apati, depression och förvirring. En undernärd 
person löper fyra gånger ökad risk att dö i förtid 
jämfört med en välnärd. I dag finns övertygande 
bevis för att nutritionsbehandling i samband 
med undernäring minskar komplikationer och 
dödlighet. Den är lika viktig för omsorgstagaren 
som läkemedel, andningsunderstöd och andra 
terapeutiska insatser. 

Äldre drabbas oftare av undernäring pga. en rad 
olika faktorer och kombinationer av dessa:

•	 insulinresistens
•	 malabsorption av näringsämnen
•	 mag- och tarmproblematik
•	 försämrad munhälsa 

•	 dysfagi
•	 neurologiska och psykologiska diagnoser
•	 sjukdomar med ökad grad av inflammation 

och/eller energiutgifter (t.ex. vid cancer, 
KOL, njursjukdom)

•	 smärta
•	 läkemedelsbiverkningar
•	 ensamhet

Proteinbehovet ökar vid hög ålder och särskilt 
i kombination med sjukdom. En frisk person 
har ett behov på ca 0,8 g protein/ kg kroppsvikt 
medan en äldre sjuk kan ha ett behov på ca 1,5 g 
protein/kg kroppsvikt. För att konkretisera detta 
har en frisk person på ca 60 kg ett proteinbehov 
motsvarande 8 ägg om dagen medan en äldre 
sjuk med samma vikt kan ha ett proteinbehov 
motsvarande 15 ägg om dagen. Samtidigt är det 
ofta just proteinrika livsmedel som kan vara svåra 
att äta vid nedsatt aptit (kött, fisk, kyckling, ägg, 
baljväxter m.m.). För att täcka det ökade behovet 
kan det, utöver en proteinrik kost, behövas extra 
insatser med berikningar och kosttillägg.

Ökade samhällskostnader
Undernäring ger förutom lidande för patienten 
ökade samhällskostnader med en förlängd 
vårdtid och en ökad vårdtyngd. Studier visar att 
vårdtiden ökar med i snitt 50 % för en undernärd 
person jämfört med en välnärd person. År 2007 
beräknades den totala kostnaden i Storbritannien 
för sjukdomsrelaterad undernäring till 13 
miljarder pund. I Sverige saknas än så länge 
hälsoekonomiska studier för undernäring.  

Andra BMI-gränser
För vuxna är normalt BMI (Body Mass Index) 
18,5 - 25 och BMI under 18,5 räknas som 
undervikt. För personer över 70 år bör BMI 
helst inte vara under 22. När det gäller hälsa och 
överlevnad har ett BMI hos äldre på 25-30 visat 
sig vara optimalt och innebär 13 % mindre risk att 
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dö (oberoende av sjukdom) jämfört med ett BMI 
på 20-25. 

Personer över 65 år har endast fördelar med en 
viktminskning om BMI överstiger 30 och fetman 
samtidigt har fört med sig andra komplikationer. 
För att minska förlust av muskelmassa vid 
viktminskning bör behandlingen inkludera 
ett adekvat proteinintag i kombination med 
styrketräning. Andra grupper av äldre, med ett 
lägre BMI än 30 eller med en fetma utan till-
hörande komplikationer, får sällan fördelar av 
en viktnedgång. De riskerar istället förlust av 
muskelmassa med ett sämre allmäntillstånd och 
ökade risker för skada och sjukdom som följd.

Screening och samverkan
Det är lättare att förebygga undernäringstillstånd 
än att återuppbygga förlorad muskelmassa och 
funktion, därför är det viktigt med tidiga insatser. 
Regelbunden screening och samarbete mellan 
olika yrkesgrupper är nyckelfaktorer för att 
effektivt förebygga och behandla undernäring, 
t.ex. samarbete mellan hemsjukvård, läkare 
och dietist. Även råd och stöd till patient och/
eller närstående är viktigt. Likaså kan läkemedel 
behöva ses över då en del kan bidra till ätproblem, 
illamående, förstoppning och muntorrhet. 

Eftersom en ofrivillig viktnedgång är starkt 
korrelerad med sjukdomsrisk är det av stor 
betydelse att regelbundet kontrollera och 
dokumentera vikten på äldre inom vård och 
omsorg. Dokumentationen gör det lättare att se 
viktförändringar och sätta in åtgärder i tid. 

All hälso- och sjukvårdspersonal som möter en 
äldre patient kan göra en initial riskbedömning 
genom att ställa följande tre frågor:

•	 Har patienten ofrivilligt tappat vikt?  
 - oavsett tidsförlopp och omfattning

•	 Kan patienten äta som vanligt eller finns 
det ätsvårigheter?  
 - t.ex. aptitlöshet, tugg- och svälj- 
 ningsproblem och motoriska funk- 
 tionsnedsättningar

•	 Är patienten underviktig?  
 - mät längd och vikt och räkna ut BMI

Risk för undernäring föreligger om patienten har 
en eller flera av dessa riskfaktorer och bör då 
utredas vidare av någon som har kompetens för 
detta. Ett lågt BMI utan viktförlust och ätsvårig-
heter behöver inte betyda ett behandlingskrävande 
nutritionsproblem. Samtidigt kan någon med 
ett normalt BMI ändå vara undernärd ifall 
ofrivillig viktförlust har skett eller ensidigt 
matintag förekommer. Ett bra screening- och 
bedömningsverktyg är MNA (Mini Nutritional 
Assessment) som är anpassat för äldre över 65 år.  

Källa: http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_swedish.pdf

Behandling
Undernäring är en stor utmaning i äldreomsorgen 
och måltiderna behöver vara en självklar del i 
omvårdnaden. Mat är en viktig del i människors 
vardag och bör anpassas utifrån individuella 
önskemål - det finns ingen universallösning. 
Den vetenskapliga litteraturen pekar på ett antal 
faktorer som är viktiga för att stimulera aptit och 
matglädje:

•	 Respekt för individens behov och önske-
mål

•	 Delaktighet och självständighet, så långt 
det är möjligt

•	 Kulinarisk kvalitet
•	 Variation och valmöjligheter mellan flera 

olika rätter och tillbehör 
•	 Aptitretare – syrliga och salta smaker
•	 Många små måltider spridda över dagen

http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_swedish.pdf
http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_swedish.pdf
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•	 Trivsam måltidsmiljö 
•	 Sällskap vid måltiderna

Utöver detta kan ytterligare åtgärder bli aktuella 
såsom:

•	 Kosttillägg
•	 Berikning
•	 Konsistensanpassning
•	 Begränsa nattfastan till mindre än 11 tim-

mar (äldre som har en längre nattfasta än 
11 timmar löper 67 % ökad risk för  
undernäring)

•	 Enteral- eller parenteral nutrition. 

Idag och i framtiden
Ett bra näringstillstånd är en förutsättning för 
hälsa och välbefinnande. Till 2035 har antalet 
personer i Sverige över 80 år nästan fördubblats. 
Många av dem kommer att behöva stöd med mat 
och måltider. Ökad kunskap om matens betydelse 
och riskerna med undernäring, samt behandling 
och förebyggande av detta, behövs för att vi idag 
och i framtiden ska kunna hjälpa våra äldre att 
leva ett längre och friskare liv.
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Bra måltider och matlust 
ger förutsättningar att 
orka delta i aktiviteter 
och sammanhang och kan 
skapa en god cirkel som 
påverkar livskvaliteten 
i stort. (Statens 
livsmedelsverk)
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