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Levnadsvanor

Inga förändringar är gjorda från föregående år.

Djamila Jortikka, verksamhetschef
Enheten för hållbar utveckling

Andningsorganen
Årets rekommendationer gällande läkemedels-
behandling av astma och KOL utgår från 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation 
astma 2015, KOL 2015 och Socialstyrelsens 
Nationella Riktlinjer för vård vid astma och KOL 
2015. 

Expertgruppen har valt att ändra rubriker för 
behandling av astma och KOL i försök att 
förenkla samt för att följa rekommendationer 
från Läkemedelsverket. Underhållsbehandling 
av astma ändras stegvis beroende på astma-
symptomens svårighetsgrad. Underhålls-
behandling av KOL sker enligt GOLD A-D samt för 
stadie D; med eller utan exacerbationer.

Expertgruppen har resonerat fram att flera 
preparat på Reklistan för behandling av KOL 
ger större möjlighet till en individanpassad 
behandling.

För barn och vuxna med nedsatt inhalationskraft 
kan man med fördel använda spray med spacer. 
Inhalatorkunskap/handhavande av inhalatorn 
utgör en grundsten i behandlingen.

ASTMA
Expertgruppen har valt att dela upp råden 
avseende underhållsbehandling av barn 
respektive vuxna.

Målsättningen med underhållsbehandling är 
att barnet klarar av sina vardagsaktiviteter 
utan besvär. Att lungfunktionen bibehålls och 
medicineringen inte ger besvärliga biverkningar. 
Från sex år kan barn och tonåringar med astma 
behandlas i stort sett som vuxna med avseende 
på inhalatorer. Läkemedelsdoser kan skilja sig 
åt beroende på barnets ålder. Viktigt att man 
kontrollerar inhalationsteknik!

Vad gäller vuxna har vi lagt till Airomir Autohaler 
pga. att inhalatorn är en andningsaktiverad spray 
och används utan spacer. 

Spiriva Handihaler har tagits bort vid behandling 
av astma pga. avsaknad av behandlingsindikation.
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Källa: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation astma 2015

Källa: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation astma 2015
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Underhållsbehandling av astma

KOL
Hösten 2015 genomförde den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA en granskning av even-
tuell pneumonirisk vid behandling med inhalationssteroider. EMA konstaterade att samtliga inhala-
tionssteroider bedömdes likvärdiga med avseende på risken för lunginflammation. Man fann inga 
skillnader mellan de olika preparaten.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2015 rekommenderas betaagonister med 24 timmars duration 
istället för preparat med 12 timmars duration. 

Övriga förändringar: 
Vi har lagt till Braltus och Striverdi Respimat. Braltus kapslar är genomskinliga och ligger i en burk 
istället för blister. Striverdi Respimat är en ”soft mist” med 24 timmars duration och ett bra alternativ 
till pulverinhalator. 

Källa: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation astma 2015
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BEHANDLINGSREKOMMENDATION

 

Alla patienter med KOL-diagnos:
• Rökstopp, vaccination, nutritionskontroll, fysisk aktivitet/träning. Bedöm och behandla samsjuklighet och kardiovaskulära riskfaktorer.

Patienter med lindriga eller sporadiska symtom och FEV1  50 % av förväntat normalvärde:
• Överväg behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare.
• Patienter med exacerbationer har oftast symtom. För det fåtal patienter med exacerbationer och FEV1  50 % av förväntat normalvärde, vilka 

inte uppfyller kriterier för betydande symtom, väljs i första hand LAMA och i andra hand LABA + LAMA.

Patienter med betydande symtom (CAT  10; CCQ  1,0; mMRC  2) och/eller FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde:
• I första hand ges underhållsbehandling med långverkande bronkdilaterare. Vid val av långverkande bronkdilaterare förordas:

– Långverkande antikolinergikum vid övervägande exacerbationsanamnes.
– Långverkande beta-2-agonist med 24-timmarsduration i fall med få eller inga exacerbationer där symtom är dominerande.
– Vid otillräcklig effekt på symtom kan kombinationsbehandling av långverkande antikolinergika och långverkande beta-2-agonist prövas.

• Till patienter med FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde som inte har exacerbationer, men där symtomkontroll inte uppnås med kombine-
rad behandling med långverkande beta-2-agonist och långverkande antikolinergikum, kan kombinationsbehandling med inhalations- 
steroid och långverkande beta-2-agonist provas.

• Vid exacerbationsproblematik och betydande symtom trots behandling med långverkande bronkdilaterare rekommenderas kombinations-
behandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-agonist.

• Vid exacerbationer och otillräcklig effekt på symtom och/eller exacerbationsfrekvens med kombinationen inhalationssteroid och lång-
verkande beta-2-agonist, kan tillägg av långverkande antikolinergikum prövas.

• Vid upprepade exacerbationer (  2/år), FEV1 < 50 % av förväntat normalvärde samt ökad slemproduktion (kronisk bronkit) trots behand-
ling enligt ovan: Tillägg med roflumilast.

KOL
           Anamnes och spirometri 
           (FEV1/FVC < 0,7)

           Rökavvänjning, fysisk träning, 
           vaccination, nutrition, identifiera
            och behandla samsjuklighet

Lindriga eller sporadiska symtom           
2 < *CRM relle 0,1 < QCC relle 01 < TAC

Betydande symtom
CAT  10 eller CCQ  1,0 eller mMRC*  2

FEV1  50 % pred

LABA eller LAMA 
alternativt 
LABA + LAMA

(GOLD B)

FEV1 < 50 % pred

LABA eller LAMA 
alternativt 
LABA + LAMA
alternativt ICS +LABA  
alternativt  
ICS + LABA + LAMA

(GOLD D)

ICS + LABA LAMA

Övervägande 
symtomproblematik

ICS + LABA + LAMA LABA + LAMA

(GOLD D)

Vid kronisk bronkit och FEV1 < 50 % pred: 

Tillägg av roflumilast

Symtom och 
exacerbationsproblematik

Utan exacerbationer

Exacerbationer  **
 2 behandlade i öppenvård  eller  1 sjukhusvårdad

FEV1  50 % pred

Eventuellt kortverkande 
bronkodilaterare vid 
behov

(GOLD A)

FEV1 < 50 % pred

LABA eller LAMA 
alternativt 
LABA + LAMA

(GOLD C)

Förkortningar:
ICS: inhalationsbehandling 
med glukokortikoider; 
LABA: långverkande beta-
2-stimulerare;  
LAMA: långverkande 
antikolinergika;  
% pred: procent av förvän-
tat normalvärde. 
* mMRC är i första hand
ett komplement till CAT 
eller CCQ.

Anneli Strömstedt, sammankallande
För expertgruppen Allergi och andningsvägar

Källa: Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation KOL 2015
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DEMENSSJUKDOM OCH ”ÄLDRE OCH LÄKEMEDEL”

Expertgruppen Äldre och läkemedel samt  
kognitiv sjukdom ansvarar för rekommenda-
tionerna under rubriken Demens i Reklistan och 
för innehållet i ”Äldre och läkemedel” som finns 
som bilaga i Reklistan. ”Äldre och läkemedel” 
har reviderats inför 2018 och finns som inplastat 
kort som kan beställas från Läkemedels-
kommittén (lakemedelskommitten@dll.se). 
De läkemedel som bör undvikas/användas 
med försiktighet hos äldre är 
liksom tidigare markerade med 
varningstriangel i Reklistan. 

Symptomatisk behandling vid  
Alzheimers sjukdom
Givna rekommendationer i Reklistan är sedan 
några år tillbaka oförändrade. Det har tyvärr inte 
tillkommit några nya läkemedel. Enligt Social- 
styrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och om-
sorg vid demenssjukdom” ska hälso- och sjuk- 
vården erbjuda behandling med kolinesteras-
hämmare till personer med mild till måttlig 
Alzheimers sjukdom. Även vid Alzheimers sjuk-
dom med cerebrovaskulära inslag rekommen- 
deras kolinesterashämmare. Läs mer i Läns- 
gemensamt program för vård och omsorg av  
personer med demens, bilaga Läkemedels- 
behandling. De nationella riktlinjerna revidera-
des december 2017.

LÄKEMEDELSBEHANDLING
Vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom rekom-
menderar vi alla tre kolinesterashämmarna 
– donepezil, galantamin, rivastigmin – som 
förstahandsval, utan inbördes ordning, eftersom 
kliniskt relevanta skillnader inte kunnat påvisas. 
När det gäller rivastigmin så har studier visat 
att plåsterberedning (Exelon depotplåster) ger 
mindre gastrointestinala biverkningar än kapslar. 
Plåster kan även vara ett alternativ för de 
patienter som har svårigheter med den perorala 
beredningsformen. Beakta om patienten behöver 
hjälp med plåsterbyte.

Glutamathämmaren memantin rekommenderas 
som andrahandsval om kolinesterashämmare är 
kontraindicerade, inte tolereras eller är olämpliga 
till exempel vid AV-block, aktivt duodenal- eller 
magsår. 

Vid måttlig till svår Alzheimers sjukdom 
rekommenderas glutamathämmaren 
memantin i monoterapi eller som tillägg till 
kolinesterashämmare vid utebliven effekt.
 
Sedvanlig utvärdering bör ske, av både kolines-
terashämmare och av memantin, efter 6-12 
månader. Vid svårbedömd effekt bör respektive 
läkemedel under aktiv observation försöksvis 
utsättas, om påtaglig försämring inträffar inom 
3-4 veckor, så bör prepratet trappas in igen.

När memantin förskrivs på annan indikation än 
Alzheimers sjukdom, t.ex. vid aggressivitet så bör 
man ha sett tecken till effekt inom två veckor på 
det huvudsymptom som föranledde insättningen. 
Full effekt bör ha uppnåtts efter två månader 
från start. Om effekten är tveksam eller lyser 
med sin frånvaro, bör man sätta ut memantin. På 
grund av lång halveringstid kan behandling med 
memantin avslutas utan nedtrappning.

Läkemedel/kombinationer som bör undvikas/
särskilt beaktas
Bör undvikas:
• Samtidig behandling med kolinesteras-

hämmare och antikolinergika direkt 
kontraindicerat.

• Kolinesterashämmare hos patienter med 
överledningsrubbningar - EKG inför insättning 
rekommenderas.

• Kombinationen donepezil och escitalopram/
citalopram (D-interaktion = klinisk 
betydelsefull interaktion som bör undvikas). 
Läkemedlen var för sig kan förlänga QT-
intervallet och samtidig behandling ökar 
risken för allvarlig arytmi och i sällsynta fall 
även plötslig död. Kontrollera EKG och QTc-
intervall om kombination inte kan undvikas. 
Interaktionen är i dagsläget inte känd för 
galantamin/rivastigmin. Inte heller för 
kombinationen kolinesterashämmare med 
sertralin. 

Beakta att:
• Kolinesterashämmare i kombination med 

betablockerare kan leda till bradyarytmi och 
synkopé.

Demens
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Antipsykotika vid BPSD (beteendemässiga och 
psykiska symptom vid demens): behandling ska 
ske restriktivt, med kort behandlingstid och med 
utvärdering av effekten efter två veckor samt med 
regelbundet ställningstagande till utsättning.

Demensläkemedel till Sörmlänningar 
SveDem (Svenska Demensregistret) har satt 
som mål att andelen nydiagnosticerade personer 
med Alzheimers sjukdom som behandlas med 

demensläkemedel bör vara 80 %. Resultat för 
Sörmland, enligt Vården i siffror 2016, visar att 
andelen är 53,3 % i primärvården och 88,2 % i 
specialistvården. Varierande registrering i SveDem 
samt hur vården av personer med demens 
är organiserad har betydelse för resultaten. 
Diagrammet nedan visar ingen nämnvärd skillnad 
över tid för demensläkemedel till Sörmlänningar. 
Glöm inte demensläkemedel! 

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
Kortet ”Äldre och läkemedel” har reviderats 
utifrån den reviderade versionen av ”Indikatorer 
för god läkemedelsterapi hos äldre”, 
Socialstyrelsen 2017-6-7. 
Sammanfattningsvis har följande ändringar gjorts: 
• Glibenklamid och kodein har tillkommit i listan 

”preparat som bör undvikas hos äldre”. 
 -  Glibenklamid har aktiva metaboliter  
    som utsöndras via njurarna, vilket  
    bidrar till högre risk för hypoglykemi  
    jämfört med glipizid och glimepirid. 
 -  Kodein behöver omvandlas till morfin för 
    att ge effekt. Ett steg som genererar stor 
    variation i effekt och bieffekt och bör  
    därför inte användas. 
• Listan över läkemedel med betydande  

antikolinerga effekter har utökats med  
Tavegyl och Postafen. 

• Rekommendation för maximal dos för  
ibuprofen har sänkts till 200 mg x3. 
 
 

• Rekommendation för maximal dos för  
escitalopram/citalopram samt för  
acetylsalicylsyra har tillkommit under  
listan ”preparat som kräver speciell 
dosering”. 

Vi rekommenderar att beräkna eGFR enligt Lund-
Malmö reviderad (LM-Rev). Kalkylator finns för 
beräkning av relativt och absolut eGFR på 
www.egfr.se 

Källor: 
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre  
(www.socialstyrelsen.se) 
www.vardenisiffror.se 
Länsgemensamt program för vård och omsorg om 
personer med demenssjukdom   
(www.landstingetsormland.se)

Marie Holmberg Clausen, sammankallande  
Ruth Lööf och Rim Alfarra 
För expertgruppen Äldre och Läkemedel samt kognitiv 
sjukdom

Källa: e-hälsomyndigheten 
Förklaringar: 
DDD = definierade dygnsdoser
Tidsperiod: rullande tolv (till och med 30 september aktuellt år)

http://Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre  (www.socialstyrelsen.se)
http://Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre  (www.socialstyrelsen.se)
http://www.vardenisiffror.se
http://Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom   (www.landstingetsormland.s
http://Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom   (www.landstingetsormland.s
http://Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom   (www.landstingetsormland.s
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Rekommendationerna avseende blodsocker-
sänkande läkemedel vid diabetes (antidiabetika) 
har, liksom tidigare år, utarbetats av DIAREG 
- ett nätverk av läkemedelskommittéernas 
expertgrupper för diabetes i följande landsting: 
Uppsala, Sörmland, Västmanland, Dalarna, 
Värmland, Gävleborg och Örebro. Årets 
rekommendationer skiljer sig från tidigare års, 
baserat dels på kunskapsutvecklingen avseende 
läkemedlen, dels baserat på önskemål om en 
”smalare” Reklista.

Utvecklingen av nya antidiabetika går rasande 
snabbt. Det kommer nya insuliner och andra nya 
preparat. Nya studier publiceras varav en del 
med mycket viktiga resultat avseende effekt på 
komplikationer till diabetes. Biosimilarer kommer, 
och har inom flera medicinska områden liksom 
vid diabetes visat sig kunna användas med 
effekter motsvarande originalpreparatens, varför 
tidigare skepsis reviderats.

De ”nya” GLP1-analogerna (”inkretiner”) är 
inte så ”nya” längre och risken för obehagliga 
överraskningar avseende biverkningar avtar med 
tiden, samtidigt som studier kommit med påvisad 
effekt på kardiovaskulära komplikationer för vissa 
av preparaten. Detta gäller även vissa SGLT2-
hämmare, vilka dock funnits på marknaden 
endast under några år.

Ovanstående förhållanden har föranlett 
förändringar i Nationella Riktlinjer, som numera 
ger prioritet 3 (”bör erbjudas”) för behandling 
med liraglutid (Victoza) resp. empagliflozin 
(Jardiance) vid manifest kardiovaskulär sjukdom. 
Med prio 5 rekommenderas (”kan erbjudas”) 
GLP1-analoger, DPP4-hämmare resp. SGLT2-
hämmare som tillägg till metformin för typ 2 
diabetiker, överlag.

Läkemedelsverket har också nyligen kommit med 
en sammanställning avseende kunskapsunderlag 
och rekommendationer avseende aktuella 
antidiabetika. För den som förskriver anti-
diabetika till typ 2 diabetiker hänvisar vi med 
varm hand till denna utmärkta sammanställning 
– läs den! 

De ”gamla” läkemedlen är i regel billigare 
än de ”nya”, och man kan förvänta sig en 
kostnadsökning när förskrivningspraxis 
förändras. Kostnaden för läkemedel vid diabetes 

är dock en mycket liten andel av totalkostnaden. 
Därför innebär användning av ett väl motiverat 
läkemedel med högre pris inte säkert en utökad 
kostnad sett över tid och kan försvaras väl även 
ekonomiskt, om effekten blir den förväntade. Å 
andra sidan skall alla nya behandlingar omprövas 
och om utfallet inte blir det man avsett skall 
behandlingsjustering göras. 

Hårdare krav på god metabol kontroll för att 
undvika framtida sjuklighet innebär också 
hårdare krav på läkemedlen att inte ge oönskade 
allvarliga biverkningar såsom hypoglykemi och 
viktuppgång.

Allt detta leder fram till att vi nu lämnar 
den tidigare rekommendationen att steget 
efter metformin skulle vara NPH-insulin eller 
sulfonylurea i de flesta fall. Dessa preparat kan 
självklart även fortsatt användas om de fungerar, 
eller om man tror att de passar just den individ 
man har framför sig. Men det ter sig nu alltmer 
givet att man för väldigt många patienter väljer 
läkemedel ur de ”nyare” grupperna. Så ser också 
praxisutvecklingen ut – även om vi i Sverige 
hittills gått försiktigare fram än i andra länder.

Vad gäller insuliner vid behandling av diabetes 
typ 1 är listan i år smalare än tidigare, då 
flertalet insuliner fanns med. Vi väljer nu att 
rekommendera utvalda insuliner inom varje 
grupp. Skäl till detta är dels ett behov av att 
förenkla, dels ekonomiska hänsyn. Bland 
sinsemellan jämförbara (om än inte identiska) 
insuliner är det rimligt att vi strävar efter 
förskrivning av det läkemedel med lägst pris – 
liksom inom andra läkemedelsgrupper.

Vi är medvetna om det besvär det innebär i 
klinisk vardag att byta mellan likvärdiga preparat, 
men anser att det ändå bör göras, då det innebär 
frigörande av resurser som underlättar val av 
andra läkemedel med högre pris, där det är 
motiverat.

Kommentarer avseende specifika läkemedelsval
•	 Bland GLP1-analogerna väljes liraglutid 

(Victoza) i första hand med anledning av 
påvisad effekt på kardiovaskulär sjuklig-
het i LEADER-studierna; preparatet kan 
också användas ända ner till svår njur-
funktionsnedsättning.  

Endokrinologi
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•	 Bland DPP-4-hämmarna väljes sitagliptin 
(Januvia) och linagliptin (Trajenta). Båda 
kan användas ner till allvarligt nedsatt njur-
funktion; Januvia med dosjustering men 
behålles pga. utbredd erfarenhet av prepa-
ratet. 

•	 Bland SGLT2-hämmarna har empagliflozin 
(Jardiance) i EMPA-REG studien visat god 
effekt på kardiovaskulära endpoints i en 
kardiovaskulärt sjuk patientgrupp. Kanag-
liflozin (Invokana) visar i CANVAS-studien 
likaledes god effekt på kardiovaskulär sjuk-
dom i en mindre sjuk population; här kvar-
står dock frågetecken för en ökad frekvens 
amputationer. 

•	 Bland snabbverkande insuliner väljes Insu-
lin lispro Sanofi; en biosimilar till Humalog. 
Insulinet bör vara förstahandsval både vid 
nyinsättning och när det är möjligt vid re-
ceptförnyelse. Här finns en stor besparings-
potential utan kvalitetsförsämring. Insuli-
nerna i denna grupp anses likvärdiga.  
 

•	 Bland basinsuliner vid typ 2 gäller som 
tidigare NPH-insulin i första hand och byte 
till långverkande analog endast vid hypogly-
kemiproblematik. Här väljes Insuman Basal 
av ekonomiska skäl. 

•	 Som basinsulin vid typ 1 rekommenderas 
i första hand biosimilar till Lantus, Abasag-
lar. Vid behov av jämnare blodsockernivåer 
eller vid höga doser insulin rekommende-
ras i första hand insulin glargin i koncen-
trerad form Toujeo, som är billigare än sina 
motsvarigheter förutsatt att dosökning ej 
krävs. Övriga insuliner i denna grupp kom-
mer fortsatt att kunna vara aktuella för en 
del patienter efter individuell bedömning. 

Sammanfattningsvis innehåller årets Reklista en 
tydligare styrning vid preparatval än tidigare, och 
något av ett paradigmskifte vad gäller val efter 
metformin vid behandling av diabetes typ 2 – en 
förändring som harmonierar med aktuella riktlinjer 
från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Vibeke Bergmark
För expertgruppen Endokrinologi/diabetologi

OSTEOPOROS
Nytt läkemedel på Reklistan är Tridepos, ett 
preparat bestående av veckokartor där tabletten 
dag 1 innehåller alendronat 70 mg och tabletten 
dag 2-7 kalcium 500 mg + kolekalciferol (Vit D3) 
800IE. Kostnaden för Tridepos är något lägre än 
för t.ex. Alendronat veckotablett + Kalcipos D-3 
Forte.

Ett annat nytillkommet preparat är Divisun, 
som används som profylax och behandling av 
D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar.

Kenneth Fernström, sammankallande
För expertgruppen Rörelseorganens sjukdomar
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Inom området antikonception ersätts Jaydess 
med Kyleena, en hormonspiral i samma storlek 
som Jaydess men med en användningstid på 
upp till fem år istället för tre. Prisskillnaden är för 
närvarande ca 75 kr vilket innebär en signifikant 
besparing med hänsyn taget till den längre 
användningstiden.

Ny på marknaden är vaginalringen Ornibel som 
har identiskt innehåll med NuvaRing men är 
mjukare och kan förvaras i rumstemperatur. Den 
har även ett lägre pris, en förpackning med tre 
stycken kostar 293 kr att jämföra med NuvaRing 
där motsvarande förpackningsstorlek kostar  
339 kr (2017-10-02, Apoteket AB). För när-
varande kan tillverkaren dock inte garantera 
tillgången, varför vi avvaktar med Ornibel på 
Reklistan. Liksom NuvaRing omfattas Ornibel inte 
av läkemedelsförmånen (NuvaRing ingår dock i 
den lokala ungdomssubventionen).

Inga förändringar gällande rekommendationer 
om postcoital antikonception är aktuella, 
det är dock viktigt att uppmärksamma att 
gestagener i preventivmedel och ulipristalacetat 
i EllaOne konkurrerar om samma receptor 
(progesteronreceptorn), vilket innebär risk för 
otillräcklig effekt av ulipristalacetat hos personer 
som samtligt använder gestageninnehållande 
preventivmedel. För full effekt av EllaOne bör 
påbörjande av hormonell preventivmetod 
inte ske förrän fem dagar efter intaget av 
EllaOne. Påbörjas hormonell metod tidigare 
rekommenderas barriärmetod under sju dygn. 
Kvinnor som redan använder ett hormonellt 
preventivmedel och är i behov av akut prevention 
pga. glömd tablett bör rekommenderas Norlevo, 
alternativt erbjudas kopparsprial. Kopparsprialen 
kan sättas in upp till fem dygn efter oskyddat 
samlag och ger ett säkert och långvarigt skydd 
mot graviditet.

På indikationen förskjutning av menstruation 
läggs Primolut-Nor åter till som ett alternativ, då 
studier visat att det inte föreligger högre risk för 
tromboser jämfört med Provera.

På indikationen bakteriell vaginos läggs 
Donaxyl till. Donaxyl är ett antiseptiskt men 
antibiotikafritt alternativ, vilket är en fördel ur 
resistensperspektiv. På grund av bristande 
erfarenhet föreslås preparatet som ett andra-
handsalternativ tillsvidare (ingår dock i läke-
medelsförmånen).

Tidigare har Pevaryl ej rekommenderats till 
gravida, en varning som nu plockats bort varför 
båda preparaten är aktuella för patientgruppen.

 

Information om långcykelbehandling med 
kombinerade monofasiska preventivmetoder
Monofasiska kombinerade metoder ger möjlighet 
till långcykelanvändning. Långcykelanvändning 
innebär ett kontinuerligt intag av p-piller. 
Inget uppehåll ska göras efter 21 dagar och 
de hormonfria tabletterna ska ej användas. 
Intaget av p-pillren kan fortgå tills en spontan 
genombrottsblödning uppkommer eller till dess 
att en bortfallsblödning önskas av användaren. 
I båda fallen görs då ett tablettuppehåll på fyra 
dagar. Därefter återupptas behandlingen fram till 
nästa spontana eller önskade bortfallsblödning. 
Långcykelanvändning ger högre säkerhet, färre 
blödningar, mindre besvär med dysmenorré, 
menstruell migrän och PMS. 

Långcykelanvändning kan även tillämpas vid 
användning av p-ring och p-plåster. Patient-
information om långcykelanvändning inklusive 
instruktioner för glömd tablett (varierar beroende 
på var i cykeln användaren befinner sig). Råd 
och riktlinjer gällande långcykelbehandling finns 
på SFOG:s webbsida under rubriken ARG/IG och 
familjeplanering - rapporter.

Ingvar Ek, sammankallande
Cecilia Olvén
För expertgruppen Gynekologi/Urologi

Gynekologi/Urologi

SFOG:s webbsida under rubriken ARG/IG och familjeplanering - rapporter
SFOG:s webbsida under rubriken ARG/IG och familjeplanering - rapporter
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Under rubriken hjärtsvikt har vi valt att lägga 
till Ferinject som finns rekommenderat i SoS 
riktlinjer för hjärtsviktsbehandling. Ferinject 
minskar inte mortaliteten men ger en förbättrad 
livskvalité vid kronisk symptomgivande hjärtsvikt. 

Vid symptomgivande kronisk hjärtsvikt med 
EF 40-45 % eller lägre samt järnbrist i form av 
S-ferritin < 100 µg/L eller S-ferritin 100-299 och 
transferrinmättnad < 20 %. För övrigt vg se SVP 
hjärtsvikt.

Under rubrikerna kronisk ischemisk hjärtsjukdom 
samt lipidrubbningar har rosuvastatin (Crestor) 
tillkommit då patentet går ut vid årsskiftet 2017-
18. Finns då all anledning att tro att det sker ett 
kraftigt prisfall vilket motiverar att rosuvastatin 
tas in på Reklistan med tanke på att detta är den 
mest potenta statinen och ökar möjligheterna att 
nå LDL-målet < 1,8 mmol/L hos patienter med 
dokumenterad kardiovaskulär sjukdom.

Avslutningsvis har vi valt att lägga till 
Spironolakton under avsnittet Hypertoni-
Hjärtsvikt då tillägg av Spironolakton till 
betablockerare och ACE-hämmare alt ARB kan 
vara en tilltalande kombination hos patienter 
med hypertoni i kombination med hjärtsvikt.

Gösta Lööf, sammankallande
Stefan Pettersson
För expertgruppen Hjärt-kärlsjukdomar

HEMOSTAS OCH KOAGULATION 
Inga förändringar har gjorts gällande val av 
läkemedel på årets Reklista. 

Gösta Lööf, sammankallande
För expertgruppen Hemostas och koagulation

Epiduo används för att behandla mild och medel-
svår akne. Den appliceras en gång dagligen 
på det akneangripna området. Detta är ett 
läkemedel som innehåller en kombination av 
adapalen och bensoylperoxid.

Det har visats i studier på en bättre och 
snabbare effekt vid insättande av Epiduo jäm-
fört med enbart adapalen eller bensoylperoxid. 
Den fasta kombinationen förenklar använd-
ningen och ökar på så sätt följsamheten.

Enstilar kutant skum används för behandling 
av psoriasis vulgaris hos vuxna. Detta är ett 
läkemedel som innehåller en kombination av 
kalcipotriol och betametason. Jämförande 
studier med Daivobet salva (som innehåller 
samma kombination) har visat på bättre 
behandlingseffekt hos patienter som fått 
behandling med Enstilar.

Sol-Britt Lonne Rahm, sammankallande
För expertgruppen Hud

Hud

Hjärta och kärl
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Vi har gjort mindre redaktionella förändringar i 
2018 års upplaga av Reklistan.
Texten växelbruk rekommenderas har tagits bort, 
då det inte finns evidens för att växelbruk av 
antibiotika motverkar resistensutveckling. 

Under första halvan av 2018 kommer 
en ny behandlingsrekommendation från 
Läkemedelsverket, baserad på gemensam 
workshop mellan myndigheten och Programråd 
Strama:  

Hud- och mjukdelsinfektioner – workshop hålls 
kvartal 1 2018, publiceras april-maj 2018.

Information från denna workshop förmedlas 
på sedvanligt sätt via Läkemedelsverkets 
informationskanaler, men också lokalt 
via TerapiTips och direkta utskick till 
verksamheterna. 

Maria Remén, sammankallande
För expertgruppen Strama

Inga förändringar är gjorda från föregående år.

Jelena Tucic
För expertgruppen Mag-tarmsjukdomar

Inga förändringar är gjorda från föregående år.

Christina Edlund, sammankallande
För expertgruppen Tandvårdskommittén

Infektion - Strama

Mage och tarm

Mun- och tandvård



   16

TERAPIT IPS NR 1 2018

Inga förändringar sker i de rekommenderade 
läkemedlen.

Däremot ändras en skrivning i rekommendationen 
av läkemedel vid restless legs/Willis Ekboms 
sjukdom: Principen lägsta effektiva dos bör 
tillämpas för att undvika biverkningar och s.k. 
augmentation, dvs. att symptomen paradoxalt nog 
ökar med högre doser.

Tanken är att förtydliga och lyfta fram risker 
med behandling med dopaminerga preparat. 
Augmentation betyder symptomförstärkning och 
innebär att symptomen kommer tidigare under 
eftermiddagen/kvällen, är mer intensiva och 
eventuellt också med en ökad utbredning till 
armarna.

Risken är störst med levodopa som därför 
rekommenderas endast vid behov någon eller 
några gånger per vecka, i låg dos 50 – 100 
mg till natten, någon timme innan förväntade 
symptom. Men även dopaminagonister kan ha 
denna biverkan, som kommer tidigt ibland, men 
också kan dyka upp efter flera år. Det är därför 
viktigt att efterfråga detta vid långtidsuppföljning 
av behandlingen, framför allt om patienter önskar 
öka dosen. Låg dos pramipexol, som 0,18 mg till 
natten, förefaller ha lägre risk, dvs. det finns all 
anledning att använda lägsta effektiva dos.

Med dopaminagonister finns också risken för 
impulskontrollstörningar (gällande spel, shopping, 
sex) som man därför också aktivt bör efterfråga, 
debut efter i genomsnitt 9 månaders behandling.

Man bör inte glömma bort att kontrollera S-Ferritin 
för behandlingsstart eftersom det finns belägg för 
att en järnbrist kan öka risken för augmentation. 
Behandling kan vara aktuell vid Ferritin <50 
mikrogram/L. Om man behandlar bör man följa 
upp med ny kontroll efter ca 3 månader och 
överväga att sätta ut behandlingen vid värden 
>75  mikrogram/L, om man inte har en påvisad 
pågående orsak till järnbrist.

Det finns belägg för att gabapentin och pregabalin 
har mindre risk för augmentation, och vi kanske 
får anledning att väga in det i kommande 
versioner av reklistan.

Referenser:
Silber, MH et al. Willis-Ekbom Disease Foundation 
revised consensus statement on the management 
of restless legs syndrome. Mayo Clin Proc. 
2013 Sep;88(9):977-86. doi: 10.1016/j.
mayocp.2013.06.016.

Garcia-Borreguero D et al. Guidelines for the 
first-line treatment of restless legs syndrome/
Willis-Ekbom disease, prevention and treatment 
of dopaminergic augmentation: a combined task 
force of the IRLSSG, EURLSSG, and the RLS-
foundation. Sleep Med. 2016 May;21:1-11. doi: 
10.1016/j.sleep.2016.01.017. Epub 2016 Feb 23.

Wang J, O’Reilly B, Venkataraman R, Mysliwiec V, 
Mysliwiec A. Efficacy of oral iron in patients with 
restless legs syndrome and a low-normal ferritin: 
A randomized, double-blind, placebo-controlled 
study. Sleep Med. 2009 Oct;10(9):973-5

Allen RP, Chen C, Garcia-Borreguero D, Polo 
O, DuBrava S, Miceli J et al. Comparison of 
pregabalin with pramipexole for restless 
legs syndrome. N Engl J Med. 2014 Feb 
13;370(7):621-31

Voon V, Schoerling A, Wenzel S, Ekanayake V, 
Reiff J, Trenkwalder C et al. Frequency of impulse 
control behaviours associated with dopaminergic 
therapy in restless legs syndrome. BMC Neurol

Anna-Karin Wärme, sammankallande
För expertgruppen Neurologiska sjukdomar

Neurologi
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I årets Reklista har inga förändringar gjorts 
för rekommenderade preparat, förutom att 
rekommendationen för just Atarax har tagits bort 
eftersom generiskt hydroxizin nu också finns 
tillgängligt. Vissa ytterligare förtydliganden har 
gjorts i den kommenterande texten. 

Som tidigare kvarstår rekommendationen av 
hydroxizin för behandling av tillfällig ångest, trots 
varningen om ökad risk för förlängt QT-intervall. 
Kombinationen hydroxizin och escitalopram 
klassas som D-interaktion, vilket innebär att 
sådan kombination bör undvikas. För övrigt 

gäller som tidigare att såväl hydroxizin som 
propiomazin (Propavan) inte rekommenderas till 
äldre pga. risk för allvarliga biverkningar.

Tomas Ljungberg, sammankallande
För expertgruppen Psykiatriska sjukdomar

Vad gäller nya läkemedel mot smärta så har inte 
särskilt mycket hänt de senaste 6-7 åren.
Patentet på Lyrica (Pregabalin) och även på 
Arcoxia (Etoricoxib) har nu gått ut; Etoricoxib 
finns med på listan sedan tidigare och kan 
användas vid osteoartros, ledsjukdomar och 
cancersjukdom.

Vad gäller Pregabalin så kommer det nu med på 
listan som ett alternativ vid neuropatisk smärta. 
Preparatet ges i ett tvådosförfarande morgon och 
kväll och inte 3 gånger dagligen som man ger vid 
behandling med Gabapentin. Båda preparaten 
verkar via spänningskänsliga calciumkanaler 
i CNS. Pregabalin har något större affinitet till 
receptorn och man skall inte använda preparaten 
samtidigt! 

Pregabalin är framförallt studerat vid 
postherpetisk neuralgi, diabetesneuropati samt 
smärta efter ryggmärgsskada.

Vi rekommenderar en betydligt försiktigare 
upptrappning än vad man gör i FASS;
Startdos: 25 mg på kvällen och sedan 
dostitrering med 25 mg varannan till var 3:e 
dag upp till 75 mg x2 då det är bra att följa upp 
effekt/biverkningar telefonledes innan ytterligare 
upptrappning. Maxdosen är 300 mg morgon 
och kväll. Det som också är viktigt att tänka på 
vid användande av detta preparat är risken för 
beroende hos personer med sådan problematik 
i anamnesen. Detsamma gäller också för 
Gabapentin som nu också hittat sin plats i 
missbrukarkretsar!

Förstahandsmedlet vid neuropatisk smärta är 
fortsatt tricyklika och främst i form av Saroten 
(amitryptilin). Även med detta preparat gäller 
en försiktig upptitrering till dos som fungerar 
för patientens del, ofta behöver man dock 
komma upp mot 70-80 mg för att få önskad 
effekt. Dostitreras med 10 mg 1 gång/vecka 
alternativt var 3:e dag om det är mer bråttom. 
Vid antikolinerga biverkningar samt till äldre kan 
istället Sensaval (nortryptilin) användas och även 
här med försiktig dostitrering upp mot 75 mg på 
kvällen. Det bästa är att ge preparaten mellan 
kl. 18-20.00 då det hos de flesta också har en 
positiv effekt på sömnen.

I kapitlet Osteoporos kommer Tridepos in på 
Reklistan. Veckoförpackning med Alendronsyra 
(veckotablett) samt D-vitamin och Calcium 
förpackat så att man inte riskerar att ta Calcium 
och D-vitamin samma dag som Alendronsyran; 
detta också till en konkurrenskraftig prisbild.

Kenneth Fernström, sammankallande
För expertgruppen Rörelseorganens sjukdomar

Psykiatri

Smärta
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Några få justeringar är genomförda sedan föregående år pga. förändringar i upphandlat sortiment.  
Näringsdrycker och energimoduler räknas som medicinska livsmedel vilket kräver uppföljning av insatt 
ordination.

Ida Myrbäck
För expertgruppen Undernäring

När det gäller val av läkemedel vid torra ögon: Vår rekommendation är att endast patienter med 
uttalade besvär med torra ögon keratoconjunktivitis sicca kan få tårsubstitut på recept. Behandling 
utan konserveringsmedel rekommenderas bara om man behöver droppa oftare än 4 gånger. Patienter 
får fråga om råd på apoteken eller hos optiker. 

Anne Silfverskiöld, sammankallande
För expertgruppen Ögonsjukdomar

Inga förändringar är gjorda från föregående år.

Björn Lundahl
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

Inga förändringar är gjorda från föregående år.

Björn Lundahl    
Informationsläkare
Läkemedelskommittén

Ögon

Öron

Undernäring

Rek läkemedel för ssk med förskrivningsrätt
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Dosering och behandlingstider för vanliga infektioner

Akut mediaotit PcV 1,6 g x3 5 dagar
 Barn: PcV 25 mg/kg x3 5 dagar

Dentala infektioner PcV 2x800 mgx3  7 dagar
 Barn PcV 25 mg/kg x3  7 dagar
 Vid pc allergi:
 Klindamycin 150 mgx3  7 dagar
 barn 5 mg/kg x3  7 dagar

Erysipelas PcV 1 g x3  10 dagar
 vid vikt >90 kg: 2 g x3 10 dagar

Erytema migrans PcV 1 g x3 10 dagar
(solitärt) Barn: PcV 25 mg/kg x3 10 dagar 

Erytema migrans Vuxna: Doxycyklin 100 mg x2  10 dagar 
(multipla) (ej till gravid sista 2 trimestrar) 
 Barn ≥ 8 år: Doxycyklin 4 mg/kg x1  14 dagar
 < 8 år: Amoxicillin p.o. 15 mg/kg x3  14 dagar

Pneumoni PcV 1 g x3 7 dagar
 Barn > 5 år: PcV 12,5 mg/kg x3 7 dagar

Infekterat  amoxicillin/klavulansyra 500 mg x3 10 dagar
hundbett/ Barn: 
människobett amoxicillin/klavulansyra 20 mg/kg x3 10 dagar
    
 
Infekterat        (<2 dygn) PcV 1g x3 10 dagar
kattbett       Barn: PcV 25 mg/kg x3 10 dagar
                     (>2 dygn) Behandling som vid  hundbett

KOL-exacerbation amoxicillin 500 mg x3 7 dagar
 alt doxycyklin 100 mg dag 1-3: 
 2 tabl x1, därefter 1x1 i 4 dagar

Sinuit PcV 1,6 g x3  10 dagar

Tonsillit PcV 1 g x3 10 dagar
 Barn: PcV 12,5 mg/kg x3 10 dagar

Cystit kvinnor  mecillinam 200 mg x3 5 dagar
 nitrofurantoin 50 mg x3 5 dagar

Cystit män mecillinam 200 mg x3 7 dagar
 nitrofurantoin 50 mg x3 7 dagar

Okomplicerad  ciprofloxacin 500 mg x2 7 dagar
pyelonefrit kvinnor   

Pyelonefrit/  ciprofloxacin 500 mg x2 14 dagar
Febril UVI män
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Akut- och buffertläkemedel för särskilda boenden och hemsjukvård i Sörmland

2017-2018
Akut– och buffertläkemedel
för särskilda boenden och hemsjukvård i Sörmland 

Reviderad av Läkemedelskommitténs Expertgrupp Äldre och Läkemedel och Kognitiv sjukdom.
Fastställd av Läkemedelskommittén 2016-12-06.

AKUTLÄKEMEDEL
Emerade inj spruta 300 mikrog/dos (adrenalin) 
Aerius munsönderfallande tabl 5 mg (desloratadin) 
Betapred tabl 0,5 mg (betametason)
Glukos inj 300 mg/ml, 10 ml  
Glucagon endosspruta 
Apidra (Solostar) inj spruta 100E/ml, 3 ml (insulin 
glulisin)

Akut kateterisering/blåssköljning 
Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml, 120 ml spolampull
Natriumklorid spolvätska 9 mg/ml, 500 ml flaska
Sterilt vatten inj, 10 ml 
Xylocain gel, tub, 30 g (lidokain)

Kramplösande
Stesolid klysma 5 mg (diazepam)

MAGE/TARM 
Magsår/refluxesofagit  
Omeprazol kaps 20 mg   

Laxermedel
Forlax pulver till oral lösning (makrogol) 
Klyx klysma 120 ml   
Cilaxoral droppar (natriumpikosulfat)
Resulax rektallösning (sorbitol)

Diarré
Dimor tabl 2 mg  (loperamid)

Illamående 
Postafen tabl 25 mg (meklozin)

HJÄRTA/KÄRL/LUNGOR 
Furix inj 10 mg/ml, 4 ml (furosemid)
Furosemid tabl 40 mg  
Glytrin sublingual spray (glyceryltrinitrat)
Nitroglycerin resoribletter 0,25 mg (glyceryltrinitrat)

Luftvägar
Acetylcystein brustabl 200 mg
Nezeril näsdr. endospipetter 0,5 mg/ml (oximetazolin)

HUD 
Klåda (vid urtikaria) 
Aerius munsönderfallande tabl 5 mg (desloratadin) 

Svampeksem
Cortimyk kräm 1% (hydrokortison + mikonazol)

Lokalbedövande 
Emla kräm (lidokain + prilokain)

INFEKTION 
Okomplicerad UVI 
Furadantin tabl 50 mg (nitrofurantoin)
Selexid tabl 200 mg (pivmecillinam)
Idotrim tabl 160 mg (trimetoprim)

Övriga antibiotika 
Amoxicillin tabl 500 mg  
Ciprofloxacin tabl 500 mg 
Doxyferm tabl 100 mg (doxycyklin)
Heracillin tabl 500 mg (flukloxacillin)
Kåvepenin tabl 1 g (fenoximetylpenicillin)

Ögon  
Fucithalmic ögonsalva 1%, 5 g (fusidinsyra)

SMÄRTA
Alvedon tabl 500 mg (paracetamol)
Alvedon brustabl 500 mg (paracetamol)
Alvedon supp 1 g (paracetamol)
Ketogan supp 10 mg/50 mg  

(ketobemidon + spasmolytikum) 
Morfin inj 10 mg/ml, 1 ml 
Morfin tabl 10 mg    
OxyContin depottabl 5 mg (oxikodon)
OxyNorm kaps 5 mg (oxikodon)

Antiinflammatoriska medel 
Naproxen tabl 250 mg 
Diklofenak supp 50 mg 

PSYKOFARMAKA 
Escitalopram tabl 5 mg 
Mirtazapin tabl 15 mg 
Heminevrin kaps 300 mg (klometiazol)
Risperidon tabl 0,5 mg
Oxascand tabl 5 mg (oxazepam)
Zopiklon tabl 5 mg

PALLIATIV VÅRD 
Haldol inj 5 mg/ml, 1 ml (haloperidol)
Midazolam inj 5 mg/ml, 1 ml 
Morfin-Skopolamin inj, 1 ml 
Robinul inj 0,2 mg/ml, 1ml (glykopyrronium)

Endast i förråd med Utökat sortiment 
Cyklokapron tabl 500 mg (tranexamsyra)
Fluconazol kaps 50 mg  
Ketogan inj 5 mg/ml, 1 ml (ketobemidon)
Nystimex oral lösning, 100 ml (nystatin)
Natriumklorid inj 9 mg/ml, 10 ml spol.Venflon
Ringer-Acetat infusionslösning, 1000 ml  
Valaciclovir tabl 500 mg 
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Läkemedel med betydande antikolinerga effekter 
Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, muntorrhet och obstipation föreligger vid behandling med läkemedel med antikolinerg effekt. 
Biverkan kan komma vid insättning men även med fördröjning efter 2-4 veckor eller längre tids behandling.  

Användning Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel
Trängningsinkontinens/
överaktiv blåsa

tolterodin
oxybutynin
darifenacin
fesoterodin
solifenacin

Detrusitol
Ditropan, Kentera
Emselex
Toviaz
Vesicare

Dämpande prometazin
levomepromazin
alimemazin

Lergigan
Nozinan
Theralen

Klåda, oro/ångest
Klåda
Illamående

hydroxizin
klemastin
meklozin

Atarax
Tavegyl
Postafen

Nervsmärta, depression

Panikångest, depression

amitryptilin
nortryptilin
klomipramin

Saroten
Sensaval
Anafranil, Klomipramin

Äldre och läkemedel
En hjälp för alla inom vården att minska oönskade effekter av läkemedelsbehandling hos äldre. Förutom att uppmärksamma läkemedel med hög risk för 
biverkningar är det väsentligt att regelbundet:
- kontrollera eGFR (kalkylator finns på www.egfr.se)  - göra interaktionskontroll (i NCS Cross eller www.janusinfo.se)
- kontrollera blodtryck i sittande och stående   - bedöma patientens förmåga att förstå information och följa ordination
- följa patientens vikt - kontrollera att läkemedelslistan är korrekt   

Långverkande bensodiazepiner
Användning Substans Preparatexempel Kommentar
Oro, ångest
Sömnmedel
Sömnmedel

diazepam
flunitrazepam
nitrazepam

Stesolid, Diazepam
Flunitrazepam, Apodorm
Nitrazepam, Mogadon

Dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, för- 
virring), muskelsvaghet, balansstörningar. Fallrisk. Risk för beroende och utsättnings-
symtom. Trappas ut. Vid indikation för bensodiazepin rekommenderas oxazepam.

Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns  
Hög risk för biverkningar hos äldre. Nyttan med eventuell behandling ska överväga riskerna.

Användning Substans Preparatexempel Kommentar

Diabetes typ 2 glibenklamid Daonil, Glibenklamid Långdragen effekt, aktiva metaboliter, hög risk för hypoglykemi. Välj glipizid,
glimepirid eller repaglinid om njurfunktionen tillåter.

Smärta/värk kodein Kodein, Citodon, TreoComp,
Panocod, Altermol

Kodein omvandlas till morfin för effekt, betydande individuella variationer i effekt. Risk 
för förstoppning, illamående och förvirring. Risk för beroende och utsättningssymtom.

Smärta/värk tramadol Tramadol, Tiparol, Tradolan,
Gemadol, Dolatramyl

Hög risk för illamående, trötthet, yrsel och förvirring. Risk för beroende och 
utsättningssymtom. Trappas ut.

Sömnmedel propiomazin Propavan Dagtrötthet, restless legs, stelhet, gångstörningar, viss antikolinerg effekt.

Läkemedelsgrupp och användning Preparatexempel Kommentar
NSAID inkl cox-2-hämmare
Smärta med inflammation 

Ibuprofen, Diklofenak, 
Naproxen, Relifex,  
Arcoxia, Celebra

Risk för sår och blödningar i GI-kanalen, vätskeretention, hjärtinkompensa-
tion och nedsatt njurfunktion. Vid stark indikation: kort kur (7-10 dagar). Mest 
lämpliga är ibuprofen (max 200 mg x3) och naproxen (max 250 mg x2).

Opioider
Svår smärta

Dolcontin, Morfin, OxyContin, 
OxyNorm, Oxikodon, Targiniq, 
Fentanyl, Norspan

Risk för yrsel, sedering, förvirring, hallucinationer, illamående och förstopp-
ning. Beakta risk för beroende och utsättningssymtom. Trappas ut. Fallrisk.

Antipsykotika (neuroleptika) 
Psykotiska symtom, svår aggressivitet

Risperidon, Haldol, Olanzapin Vid stark indikation. Använd låga doser, kort behandlingstid. Utvärdera 
inom 2 v. Risk för stelhet, gångsvårigheter, kognitiva störningar, dåsighet, 
ortostatism och fall. Blygsam effekt vid beteendesymtom vid demens. 

Antidepressiva läkemedel 
Depression, ångest

Escitalopram, Citalopram, Ser-
tralin, Venlafaxin, Mirtazapin

Utvärdera inom 3 månader. Risk för ortostatism och fall. SSRI ökar risk för 
hyponatremi och blödning. Utsättningssymtom. Trappas ut.

Protonpumpshämmare (PPI)
Magsår, GERD, profylax vid NSAID-
behandling 

Omeprazol, Esomeprazol, 
Pantoprazol

Behandla inte slentrianmässigt under lång tid. Risk för reboundeffekt om 
behandling >1 månad. Trappas ut. 

Digitalispreparat
Förmaksflimmer med samtidig hjärtsvikt 

Digoxin Beakta njurfunktionen. Liten terapeutisk bredd, ger ökad risk för biverkningar 
och överdosering. Kräver regelbunden kontroll av P-digoxin och eGFR.

Loopdiuretika
Vattendrivande medel

Furosemid, Impugan, Furix, 
Lasix Retard

Risk för ortostatism, intorkning, elektrolytrubbningar, framför allt i samband 
med infektion, diarré, vid värmebölja. Fallrisk. 

Insomningsmedel
Tillfälliga sömnstörningar

Zopiklon, Imovane, 
Zolpidem, Stilnoct 

Periodvis behandling eller vid behov, zopiklon i första hand. Undvik zolpi-
dem p.g.a. risk för nattlig konfusion. Risk för beroende och fall.

Antiepileptika Medicineringen bör omprövas regelbundet avseende preparatval, dos, kontroll av P-koncentration eller 
eGFR. Liten terapeutisk bredd. Negativa effekter på kognitiv förmåga. Interaktioner.

Peroral behandling med 
kortikosteroider 

Långvarig behandling är en riskfaktor för osteoporos och fraktur hos äldre. Eftersträva lägsta effektiva dos. 
Osteoporosprofylax om behandling ≥ 3 månader. Trappas ut.

Preparat som kräver speciell dosering Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar hos äldre. 
Haldol (haloperidol) 2,0 mg/dygn
Risperdal (risperidon) 1,5 mg/dygn

Imovane (zopiklon) 7,5 mg/dygn
Oxascand/Sobril (oxazepam) 30 mg/dygn

Escitalopram 10 mg/dygn
Citalopram 20 mg/dygn

Trombyl (acetylsalicylsyra) 75 mg/dygn

Kortet ”Äldre och läkemedel” har utarbetats och uppdaterats av Läkemedelskommitténs expertgrupp Äldre och läkemedel och Kognitiv sjukdom. Kortet kan beställas från 
Läkemedelskommittén (lakemedelskommitten@dll.se). Källa: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (2017-6-7). 

Preparat som ofta saknar välgrundad indikation Vanligt förekommande läkemedel hos äldre. Användningen innebär risk för biverkningar och 
läkemedelsinteraktioner. Nyttan ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och omprövas.

Äldre och läkemedel
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Läkemedelsribbor 2018

1.  Max 60 individer per 1000 listade 75 år+ 
  har fått NSAID expedierat

2. Max 15 % av expedierat NSAID (beräknat på 
 DDD) får vara diklofenak

3.  Max förskrivning av kodein- 
 (700 DDD per 1000 listade) samt
 tramadolinnehållande läkemedel
 (600 DDD per 1000 listade)

4.  Max 175 antibiotikakurer per 1000 listade

5. Genomförd och kodad läkemedelsgenomgång 
 hos individer som är 75 år+ ska vara gjord hos
 50 % av dem som haft minst ett läkarbesök
  under 2018
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