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Ordföranden har ordet
Välkommen till julnumret av TerapiTips!

Just nu arbetar Läkemedelskommittén och dess expertgrupper för fullt 
med nästa års Reklista. Vetenskap och beprövad erfarenhet, i form av 
såväl vetenskapliga studier som lokal terapitradition, ska tillsammans med 
kostnadseffektivitet utgöra grunden för våra rekommendationer. 

I detta nummer kan du också läsa artiklar om läkemedelsgenomgångar utanför 
sjukhus, hur påverkas våra tänder av osteoporosläkemedel och den nya 
funktionen med automatisk utsättning av läkemedel i läkemedelsmodulen.

Jag vill också påminna ännu en gång om att de sju läkemedelskommittéerna 
i vår sjukvårdsregion arrangerar ett ”Mellansvenskt Läkemedelsforum” även 
2019, närmare bestämt 6-7/2 i Västerås. Se programmet på sidan 6. Förra 
året var det drygt 600 läkare som deltog i denna helt producentobundna  
utbildning. Inbjudan har gått ut till varje arbetsplats så fråga din chef 
om anmälan om du inte hört något. Sista anmälningsdag är 20 december 
men det brukar ordna sig även om man är lite sen med tanke på helgerna! 
Glöm inte att Läkemedelskommittén bjuder alla AT- och KULT-läkare på 
anmälningsavgiften!

Till sist vill jag och hela Läkemedelskommittén önska er alla en fortsatt 
skön Advent och så småningom en God Jul och ett Gott Nytt År!

Lars Steen
Ordförande
Läkemedelskommittén 
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Ny medarbetare i Läkemedelskommittén

Jag heter Marie Karlsson och började min tjänst som vikarierande 
klinikapotekare på Läkemedelskommittén i september. 

Tidigare har jag arbetat inom Apoteket AB på Expeditionsapoteket 
vid Örebro Universitetssjukhus samt på dosapoteket i Örebro. Det 
senaste året har jag byggt på min apotekarutbildning genom att läsa 
magisterprogrammet i klinisk farmaci. 

Nu ser jag fram emot att få arbeta kliniskt för att tillsammans 
med andra professioner i vården ge patienterna en anpassad 
läkemedelsbehandling utifrån deras individuella förutsättningar och de senaste evidensbaserade 
rekommendationerna. 

Marie Karlsson, leg. apotekare
Läkemedelskommittén

Automatisk utsättning av läkemedelsförskrivningar

Information till vårdpersonal med behörighet i journalsystemet NCS Cross i Landstinget Sörmland.

I samråd med styrande referensgruppen för läkemedelsmodulen och Läkemedelskommittén, på 
basen av användarnas önskemål, kommer förskrivningar som inte har hanterats på 18 månader 
att sättas ut automatiskt. Detta för att förenkla för förskrivare att få bort icke aktuella ordinationer 
från Läkemedelslistan, och därmed öka patientsäkerheten.

Undantag:  
Hormonspiraler (Jaydess, Mirena, Kyleena) och hormonstavar.(Nexplanon). 
Registrerade recept, undantas alltid.

Bra att veta: 
Utsättningssignatur för de automatiskt utsatta förskrivningarna är Å01 = NCS Systemunderhåll, 
vilket är det” namn” man kommer att se om man håller muspekaren över signaturen.Utsättnings-
datumet som sätts på förskrivningen är 18 månader från insättning/förnyelse, inte 18 månader från 
”idag”. Så är en förskrivning från 20130612 kommer det att få utsättningsdatum 20141212.

Startdatum för automatisk utsättning är 2018-12-09 
därefter automatiskt 1 gång/vecka.

Vid frågor, vänd er till Maria Nordqvist på Läkemedelskommittén, maria.nordqvist@dll.se 

Styrande referensgruppen för läkemedel och Läkemedelskommittén 
genom Chefsläkare Bettina Ouvrier och informationsläkare Björn Lundahl

mailto:maria.nordqvist@dll.se
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Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar  
utanför sjukhus i Sörmland 

Läkemedelskommittén har sedan ett par år tillbaka utarbetat länsgemensamma riktlinjer för arbetet 
med läkemedelsgenomgångar i primärvården. Riktlinjerna, som godkänts av Länsstyrgruppen för 
Närvård i Sörmland, Hälsoval samt nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, har reviderats 
inför 2019. 

Socialstyrelsens föreskrifter (1) och Indikatorer för 
god läkemedelsterapi hos äldre (2) ligger till grund 
för riktlinjerna. Det övergripande syftet med att 
genomföra läkemedelsgenomgångar är att bedöma om 
läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker samt 
att öka kvaliteten i läkemedelsbehandlingen. Detta kan 
leda till att färre drabbas av läkemedelsorsakade symptom. 
Läkemedelsgenomgångar beskrivs i två former, enkel och 
fördjupad. 

Åtgärdskodning av läkemedelsgenomgångar 
Ett nytt avsnitt som handlar om åtgärdskodning av 
läkemedelsgenomgångar har tillkommit. Avsnittet 
beskriver vilka koder som sätts, vem som sätter koden 
samt när koden bör sättas. Enligt Socialstyrelsens författning om läkemedelsgenomgångar är det 
läkaren som är ansvarig för en enkel – såväl som en fördjupad läkemedelsgenomgång, vilket också 
medför att KVÅ-koderna XV015 respektive XV016 är förbehållna läkarna. Nytt inför 2019 är en 
lokal KVÅ-kod som sätts av kliniska apotekare. Från och med januari 2019 registrerar apotekaren 
KVÅ-kod UV017 ”Förberedelse läkemedelsgenomgång” när apotekaren ingår i teamet.   

När och var ska åtgärdskoderna registreras? 
Registrering av åtgärdskoderna görs antingen direkt vid journaldokumentation av nämnda 
yrkesgrupper alternativt av läkarsekreterare vid utskrift av diktat. 

Läkemedelsgenomgång inom kommunens hälso- och sjukvård
För personer som bor på särskilda boenden alternativt är inskrivna i hemsjukvården rekommenderas 
att läkaren/läkarsekreteraren dokumenterar läkemedelsgenomgången (inklusive KVÅ-kod) i 
anteckningstyperna ”Säbo/Hsv” alternativt ”Säbo/Hsv T9”. Mer information finns i bilagan 
”Ansvarfördelning vid läkemedelsgenomgång inom kommunens hälso-och sjukvård i Sörmland”. 

Var hittar man riktlinjerna? 
De reviderade riktlinjerna, inklusive bilagan, finns på läkemedelskommitténs sida på 
Samverkanswebben och som bilagor till Hälsovals Regelbok 2019. 

Referenser 
(1)  Författning HSLF-FS 2017:37, kap 11 (HSLF-FS 2017:37) 
(2)  Indikatorer för God läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2017-6-7) 

Rim Alfarra, leg. apotekare
Samordnare klinisk farmaci 

https://samverkan.dll.se/for-vardgivare/lakemedel/apotekare-i-varden/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20604/2017-5-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-6-7
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Bisfosfonater, denosumab och tandvård
Osteoporosbehandling
Det är sedan länge känt att behandling med 
bisfosfonater (exempelvis Alendronat eller 
Zoledronsyra) och även denosumab (Prolia) 
kan ge käkbensnekroser vid benskadande 
tandbehandling (extraktioner, djupdepuration 
etc). Denna risk är dock liten när preparaten 
ges i låg dos vid indikation osteoporos oavsett 
administrationsform. 

Dock är det viktigt att kontrollera före 
insättande av behandling att patienten har 
ett gott tandstatus. Om så icke är fallet får 
patienten kontakta sin ordinarie tandläkare 
alternativt remiss till lämplig allmäntandvård. 
I dessa fall bör man vänta med insättande av 
behandling till dess att problemen är åtgärdade. 
Om patienten medicinerar med kortison, 
immunosupprimerande behandling, har en 
dåligt inställd diabetes eller på annat sätt har 
ett försvagat immunförsvar ökar risken för 
osteonekros.

Högdosbehandling (vid maligniteter)
När det gäller intravenösa bisfosfonater 
(Zoledronsyra) och subcutant denosumab 
(XGEVA) som ges till patienter i hög dos på 
grund av maligna förändringar gäller andra 
regler. I dessa fall skall patienten saneras 
i munnen före insättande av zoledronsyra 
(Zoledronsyra  4 mg en gång i månaden) 
eller denosumab (XGEVA 120 mg en gång i 
månaden).

Här är risken för osteonekros stor och remiss 
skall gå till medicinsk tandvård för sanering 
innan behandlingen sätts in. Dessa patienter 
prioriteras akut på medicinsk tandvård och 
saneringen sker utan kostnad för patienten. Det 
är viktigt att det tydligt framgår av remissen 
att patienten skall få högdosbehandling med 
Zoledronsyra alternativt  XGEVA. Patienter som 
fått högdosbehandling Zoledronsyra, har mycket 
stor risk för att utveckla osteonekroser i käkarna 
(ONJ) vid benskadande behandling, risken är 
dessutom livslång. För denosumab kan man 
räkna med att risken för osteonekros är lägre när 
medicinen satts ut, de flesta nekroser som skett 
har då skett inom en 5-månaders period.
All tandbehandling som är benskadande på en 
patient som fått högdosbehandling, skall ske 
i samråd med käkkirurg alternativt medicinsk 
tandvård.

Se länk nedan för vidare information.
https://www.internetodontologi.se/
bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/

Bodil Linde Olsson tandläkare medicinsk tandvård 
och läkemedelsansvarig FTV Sörmland

https://www.internetodontologi.se/bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/
https://www.internetodontologi.se/bisfosfonatinducerad-kakbensnekros-onj/
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Mellansvenskt läkemedelsforum 

Västerås den 6-7 februari 2019

Gemensamma utbildningsdagar för läkare 
i Uppsala/Örebroregionen 

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i Landstinget Dalarna, 
Region Gävleborg, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Region Västmanland, 
Region Uppsala och Region Örebro län.

Program för dagarna:
• Lugnande och smärtstillande läkemedel – skapar doktorn beroende?
• Diabetes – nya möjligheter inom diagnostik och behandling
• Eksem – rätt behandling gör skillnad 

• Må bra med läkemedel på äldre dar
• Osteoporos – ett fall för både doktorn och vårdkedjan
• Vård på Webben

Som tidigare år betalar Läkemedelskommittén anmälningsavgiften för AT- och KULT-läkare.
Det kommer finnas gratis bussar som avgår från Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping 
(6 februari) samt lämnar av på dessa orter efter dag 2 (7 februari). Anmälan till buss sker i 
samband med anmälan till forumet. 

Anmäl dig senast 
den 20 december 2018! 

Länk till Anmälan
Länk till Fullständigt program

Björn Lundahl
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

https://www.ellemkonferens.se/kunder/Lakemedelsforum2019/index.php
https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%c3%96rebro%20l%c3%a4ns%20landsting/V%c3%a5rd%20och%20h%c3%a4lsa/F%c3%b6r%20v%c3%a5rdgivare/L%c3%a4kemedelskommitt%c3%a9n/Mellansv.L%c3%a4kemedelsforum2019/La%cc%88kemedelsforum_program2019_korr4%20(003).pdf
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