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I detta nummer

LÄR UT
Läkemedelskommittén har i sam-
arbete med ÄldreVäst och inte
minst ReKo Sjuhärad sjösatt
”Äldre och läkemedel” - en
handlingsplan för kompetens-
utveckling.

se sidan 3

Tuberkolos
En gammal sjukdom men
ständigt aktuell. De senaste åren
har vi sett utbrott som förefaller
gå utanför riskgrupperna. Läs
mer om tuberkolos.

                          se sidan 6

Biverkningsrapportering
Upprepade undersökningar i
Sverige och internationellt har
påvisat en betydande under-

rapportering av biverkningar.

se sidan 5

Patientmakt
- i Sverige och världen?

Läkemedelskommittén anordnade ett
möte den 15 november där olika före-
trädare från patientföreningar, LFN,
Läkemedelskommittén i Östergötland
samt en medicinetiker deltog. Efter-
middagen ägnades åt att diskutera
hur patientens makt kan se ut idag
ur olika perspektiv.

HSO Sverige
Karin Sandström från Handikappförbundens
samarbetsorgan, diskuterade bl.a. vilka nivåer
som patientinflytandet kan påverkas. Detta kan
ske på patientnivå genom att patienten själv
styr över sin hälsovård, s.k. patient empower-
ment. På organisationsnivå så finns det brukar-
råden där handikappsorganisationer får möjlig-
het att samarbeta med olika organisationer.

Denna typ av verksamhet är på frammarsch men
fungerar olika bra på olika ställen. Karin lyfte
särskilt fram brukarråden i Skåne och Östergöt-
land som goda exempel. På samhällsnivå finns
samverkan mellan olika myndigheter. Det finns
dock inget som är reglerat i lag att patient-
föreningar skall ha inflytande.

Detta står i konrast med olika länder i EU
som har en patienträttighetslag. FN har satt upp
standardregler där handikappsorganisatio-
nerna skall medverka när staten skall bestämma
om saker som rör personer med funktionshin-
der. Dessa regler är dock inte staten och dess
myndigheter tvingande att följa.

Idag finns det ett flertal olika aktörer med
anknytning till läkemedelsområdet som har
brukarråd.
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fortsättning från föregående sida

– Socialstyrelsen har en handikapps-
nämnd som tar upp övergripande frågor
av principiell karaktär.
– LFN (Läkemedelsförmånsnämnden)
har ett nyinrättat brukarråd där man har
yttranderätt vid slutrapport av läke-
medelsgenomgång. Har även möjlighet
att ge förslag på lämpliga experter som
skall ingå i projektgrupperna som skall
gå igenom läkemedelsgrupperna.
– Läkemedelsverket har inget utpräglat
samarbete utan rådet fungerar mer som
en möjlighet att informera om sin verk-
samhet.

Syftet med brukarmedverkan är flera.
Ett bra samarbete innebär vinster för
båda parter där en tidig medverkan i
processen ger ett bättre beslutsunder-
lag. Detta ger även legitimitet och för-
ståelse för de beslut som tas. Karin på-
pekade att det ytterst är en demokrati-
fråga där lika villkor gäller för sam-
hällets olika medborgare.

Östergötland
Mikael Svensson från Läkemedelsen-
heten i Östergötland och Roland Carl-
stein från HSO Östergötland berättade

hur samarbetet fungerade i deras re-
gion.

I Östergötland har man valt att ad-
jungera in HSO i läkemedelskommittén
vilket ger dem en reell möjlighet att
påverka saker som t.ex. hur informa-
tionen utformas till patienten. Tidigare
var samarbetet med brukarna mer i form
av ett diskussionsforum utan större in-
flytande. Andra fördelar med att vara
med i kommittén är att man får ut kallel-
ser till möten och utbildningar i förväg
vilket gör att brukarorganisationen kan
förbereda sig i god tid och ge bättre
synpunkter. De ansåg båda att det var

en stor fördel att ha med brukarna i
kommittén då de ofta har ett annat
perspektiv på exempelvis följsamhet till
ordination.

Medicinetik
Gunilla Melltorp, narkosläkare som
också arbetar med medicinsk etik dis-
kuterade rättigheter och skyldigheter
som patient. Hon påpekade att det sak-
nas en rättighetslag i Sverige men att
vi har en skyldighetslagstiftning för
landstingen. Detta innebär att vi har:
– rätt till diagnos

– rätt till abort
– rätt till smärtlindring vid förlossning.
Patientens rätt till information, delaktig-
het och medinflytande reglerar varje
landsting utifrån sina förutsättningar.
Detta innebär att man inte har rätt att
kräva en viss behandling. Etiska dilem-
man kan uppstå om man bara tittar på
rättigheterna och inte ser några skyl-
digheter. Exempel som gavs var:
– Rätt att bli patient – skyldighet att
göra gott för andra och delta i forsk-
ning och undervisning.
– Rätt att bli organmottagare – skyldig-
het att gå med på organdonation.
Gunilla Melltorp påpekade att man
dock hela tiden har rätten att tacka nej.

En patient har rätt till att avstå eller
avbryta en behandling men inte rätt att
få en behandling som strider mot be-
prövad erfarenhet.

Gunnar Eckerdal (medlem i statens
medicinska etiska råd) har formulerat
följande:
– Lova aldrig något du inte kan hålla
– Man har rätt som patient att få det
som man har blivit lovad
– Vem skall läkaren vara lojal mot?
Individen, kliniken eller samhället?

LFN och brukarmedverkan
Martin Forsberg från LFN berättade om
hur myndigheten arbetade för att öka
brukarinflytandet. Han visade att LFN
har flera goda skäl till att arbeta med
brukarmedverkan. Man får möjlighet att
ta del av brukarnas kunskaper och
erfarenheter. Brukarnas synpunkter på
värderingarna som görs i samband med
beslut är värdefulla för att se om dessa
är rimliga. En ökad öppenhet och insyn
skapar legitimitet för LFN: s verk-
samhet. Till sist är det är möjlighet att
få hjälp med att föra ut information om
myndighetens beslut.

Det finns idag två företrädare för
brukarna i den beslutande nämnden.
Utöver detta finns det ett nyinrättat
brukarråd som består av  fyra leda-
möter som nomineras av olika patient-
föreningar. Dessa ger synpunkter på
slutrapporter och har även möjlighet
att ge förslag på experter som medver-
kar i rapporterna.

I framtiden önskade Martin Fors-
berg att man utvecklade brukarråden
mer så att de har ett allmänt medbor-
garperspektiv och representerar alla
patienter i Sverige.

Bilden: Ingmarie Skoglund inleder mötet
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Fråga: Har patienten makt över
sin läkemedelsbehandling idag?
Hur kommer det att se ut i fram-
tiden?

– I dagsläget har inte brukarna den makten.
Det förekommer inte i den utsträckning
som bör finnas. Det inflytande som man
har idag är heller inte känt bland majori-
teten av brukarna. Det finns ställen i
regionen där ett fungerande samarbete
finns men det finns stora vita fläckar i
regionen.

– Patienten kan påverka med en bra dialog.
Detta varierar mycket mellan olika dia-
gnosgrupper. Gäller även sluten- och
öppenvård. I framtiden bör de kroniskt
sjuka få problembaserat lärande så att de
vet varför just de får ett visst läkemedel.
Detta ger bättre vård, bättre egenvård och
ett bättre samspel.

Läkemedelskommittén i sam-
arbete med ÄldreVäst och inte
minst ReKo Sjuhärad har nu
sjösatt ”Äldre och läkemedel”
– en handlingsplan för kom-
petensutveckling.

LÄR UT står för LÄkemedel, Redskap,
Utvärdering.
Syftet är att nå en kompetenshöjning
för läkare, sjuksköterskor och om-
sorgspersonal och att utforma konkret
modell för läkemedelsgenomgångar i
primärvård och kommun.
ReKo är en samverkansgrupp mellan
kommuner i Sjuhärad och Herrljunga,
SÄS, Samrehab Mark/Svenljunga och
Primärvård/Tandvård Södra Älvsborg.

Det blir utbildning för distriktsläkare,
sjuksköterskor och omsorgspersonal
i  Sjuhärads och Herrljunga kommuner.
Den 16 januari talade Gerdt Sund-
ström, professor i gerontologi för alla
målgrupper om friskt och sjukt i det
normala åldrandet.

Under 17 och 18 januari talade Yngve
Gustafsson, professor i geriatrik och

LÄR UT - om äldre
och läkemedel!

Claes Lundgren, specialist i allmän-
medicin  för läkare och sjuksköterskor
om läkemedelsbehandling av äldre och
Fas-Ut.

Under våren kommer 75 sjuksköter-
skor att få särskild utbildning om
läkemedel för äldre. Denna planeras
av en arbetsgrupp under ledning av
Marie Elm, distriktssköterska i Sand-
hults kommundel. I gruppen ingår
distriktsläkarna Elisabet Svensson och
Ingmar Fagerlund, sjuksköterskorna
Gerd Hallgren och Monica Thorstens-
son samt Tobias Carlsson, apotekare.
Målsättningen är en praktisk utbild-
ning som kan leda till vardagslärande
om läkemedels effekter på äldre män-
niskor som skall användas i kom-
munerna med start ht 2006. Under våren
skall distriktsläkarna i områdena få
information om de praktiska verktygen.

Om du har frågor kan du höra av
dig antingen till äldreväst;
aldrevast7h@hb.se eller till LK;
ingmarie.skoglund@vgregion.se

Panelen...

... om patientmakt

HSO i Västra
Götaland – Bengt
Fernström

HSO Östergötland –
Roland Carlstein

Läkemedelsenheten
Östergötland –
Mikael Svensson

– Patienten har i slutändan makt över sin
behandling. Förutsättningarna för att
skapa samförstånd saknas dock för många.

– Har inget emot att patienten hörs eller
syns mer. Önskar mer av detta i fram-
tiden.Vilken nytta gör läkemedelsbehand-
lingen? Vårdens resultat och utfall bör
mätas på något sätt.

LFN –
Martin Forsberg

– Inflytande skiljer mycket mellan olika
patientgrupper. Kunskap om sin sjuk-
domsbild ger en större möjlighet att sköta
sin behandling. Det spelar dock ingen roll
hur kunnig man är så hinner man inte ställa
alla frågor till sin läkare. Det blir därför
svårt att få ett stort inflytande. En snabb
uppföljning vore ett bättre sätt att för-
bättra inflytandet. Informationflödet till
patienterna ökar kraftigt och man bör

sträva efter en ökad öppenhet i relationen
mellan patient och vård, man berättar
kanske inte allt om sina övriga läkemedel,
naturläkemedel osv.

Gunilla Melltorp
– Allmänna reflektioner kring frågeställ-
ningen är att patienten har rätt att få in-
formation men samtidigt rätt att strunta i
att få information. Detta måste man res-
pektera. Ett viktigt hinder för inflytande
är att språksvårigheter gör det svårt att
informera.

HSO Sverige
– Karin Sandström
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Boken jag har i min hand är tryckt 1825.
Titeln är imponerande: Anvisning till
Valet af Läkemedel för Allmänna
Sjukvården till inrättande af Socken-
Apothek, enligt Kongl.Maj:ts
Nådigste Befallning; på Kongl.
Sundhets-Collegii anmodan, författad
af Dess Ledamot Magnus af Pontin.
För säkerhets skull lägger man till för-
fattarens titlar: M.D &CH.M. Konun-
gens förste Lif-Medicus, Riddare af
Kongl. Wasa-Orden, Ledamot af
Kongl. Vetenskaps- och Landtbruks-
Akademierna.

Boken innehåller anvisningar an-
gående hur man skall förfara om/när
smittsamma ”farsoter” bryter ut. Präs-
terskapet har en viktig roll att rappor-
tera och se till att läkare finns på plats.
Prästerna skall också kunna ge råd om
behandling, samt ”söka förekomma
otjenlige Läkemedel och okunnige
menniskors befattning med de sjuka”.
Man rekommenderar att försam-
lingarna om möjligt förser sig med ett
Sockenapothek. Anvisningar lämnas
för hur och i vilken utsträckning man
bör isolera de sjuka. Här har återigen
kyrkan en viktig uppgift, kungörelser
och varningar uppläses från predik-
stolen. Vid utbrott av smittsamma sjuk-
domar bland boskapen gäller samma
regler som för människor, prästerna
rapporterar, ger råd om behandling
och isolering av sjuka djur, samt hur
döda djur skall tas omhand. Även här
meddelas kungörelser och råd från
predikstolen.

Mina tankar går till vår tids rädsla
för den s.k. fågelinfluensan. I boken
tycks det inte finnas någon rädsla för
att sjukdomar från djur skall drabba
människor, annat än om man äter
köttet. Här är det mer ekonomiska hän-
syn som är i förgrunden.

I varje Byalag skulle man utse ”en
eller flera ålderstigna Qvinnor,
hvilka genom vana och den ömmare
omtänksamhet, som är dem egen,
skickligast kunna vårda de Sjuke, i
hvad till deras enklare skötsel
hörer”.

Kunde man vidta åtgärder för att
förhindra sjukdomsutbrott? Jodå –
”Det är en sednare tids lyckliga upp-
täckter man har att tacka för ett
medel, likaså enkelt som välgörande
genom sin skyddande kraft mot
smittor i allmänhet och mot Farsoters
utbredande. De så kallade Mineral-
sura rökningar hafva en af erfaren-
heten bekräftad förmåga att  förstöra
de skadliga ämnen som alltid från
svårare sjuka afdunsta”.

Vi bör här hålla i minnet att boken
är skriven innan bakterier är påvisade.
Luftens sammansättning ansågs vara
av stor betydelse för sjukdomars upp-
komst (miasma), medan andra trodde
mer på en sjukdomsframkallande sub-
stans som konkret överfördes från

person till person (kontagion).
Jag bläddrar vidare i boken. Läke-

medel beskrivs, och även vissa sjuk-
domar.  Att den gamla grekiska läran
om de fyra kroppsvätskorna fortfaran-
de har en stark ställning kan man se i

Reflektioner kring en bok

kapitlet Om åderlåtning. ”Af alla ut-
tömmande medel är detta verk-
sammast att minska blodmassan och
vätskorna i allmänhet”. Men här
börjar även en viss skepsis skönjas
”… i otid och utan behov företagen
kan den blifva det förderfligaste våld
på lifvet. Den bör derföre endast vid
noga öfvervägda anledningar för-
rättas, och icke, som sker bland all-
mogen, göras till en lättsinnig vana,
att vid den minsta krämpa, hvarje vår
o.s.v. öppna ådern eller, som det säges,
gifva blodet luft.”

Detta är ett litet axplock ur denna
gamla bok som en gång tillhört No.
1054 Johan Blixt Af Kongliga  Elfs
Borgs Regemente Wedens Compagni.

Kristina Stolt
Intendent
Museet.då.nu

”
I varje Byalag skulle man utse ”en eller flera
ålderstigna Qvinnor, hvilka genom vana och den
ömmare omtänksamhet, som är dem egen, skickligast
kunna vårda de Sjuke, i hvad till deras enklare skötsel
hörer”.
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I november månad arrangerade Läke-
medelskommittén i Södra Älvsborg tre
sammankomster med titeln ”Så be-
handlar jag influensa” i Skene, Borås
och Alingsås.

Panelmedlemmar från Primärvård,
Klinisk farmakologi SU, Infektions-
kliniken, Vårdhygien och Smittskydd
bidrog till presentationen och till-
sammans med besökarna till den stund-
tals livliga diskussionen.

Den årligen återkommande in-
fluensan har i skrivande stund ännu i
år inte nått Europa i någon högre ut-
sträckning, men diskussionen om
fågelinfluensa och en eventuell kom-
mande pandemi aktualiserar pandemi-
och influensaplanering även på lokal
nivå!

Influensa vaccination av
hälso- och sjukvårdspersonal
Vaccination av hälso- och sjukvårds-
personal rekommenderas av WHO.
Syftet är att minska smittrisk till patien-
ter och sjukdomsfall hos personalen.
Studier visar att sjukligheten minskar
hos patienterna om personal på sjuk-
hem vaccineras mot influensa. Enheter
som planerar rekommendera vaccina-

Så behandlar jag influensa

tion av personalen bör vänta till de-
cember. Detta för att säkerställa att det
finns tillgängligt vaccin för risk-
grupperna under november. Inför nästa
år pågår diskussioner med VG lednin-
gen om upphandling av vaccin även
för vårdpersonal.

Peter Ulleryd

Smittskyddsläkare

För ytterligare information, se
Smittskyddsenhetens hemsida och

klicka på Influensa i vänstermenyn
samt länkar till Smittskydds-
institutets, Socialstyrelsens
respektive Jordbruksverkets

hemsidor.

www.vgregion.se/smittskydd

Vill du veta mer?

Biverkningsrapportering –
bara en journalkopia bort.

Årligen anmäls ca 3-4000 läkemedels-
biverkningar från den svenska sjuk-
vården via de Regionala biverknings-
enheterna till Läkemedelsverket. Det
betyder att en läkare i genomsnitt
rapporterar en biverkning knappt var
tionde år. Upprepade undersökningar
i Sverige och internationellt har
påvisat en betydande underrappor-
tering av biverkningar. Skillnaderna
kan vara stora mellan närliggande
geografiska områden och betydande
fluktuationer över tid noteras för
enskilda enheter.

Läkemedelsbiverkningar skall an-
mälas till landets Regionala biverk-

ningsenheter varav den som ansvarar
för Södra Älvsborg är förlagd vid Sahl-
grenska universitetssjukhuset. Hos en
del läkare finns föreställningen att
rapportering av biverkningar är tids-
ödande, krånglig och måste ske genom
särskild blankett (som bl a finns i
FASS). Men det finns alternativ…

Biverkningsrapportering kan
även ske genom att skicka kopia på
journalanteckning eller epikris!

Låt därför…

”Journalkopia till biverkningsen-

heten, Sahlgrenska universitets-

sjukhuset”

…bli en vanligare fras

i din kliniska vardag!

Fem ord och det är klart!

Lars Ny, Docent,
specialistläkare

Regionala biverknings-
enheten, Sahlgrenska

universitetssjukhuset
Göteborg

Tabell
Biverkningsanmälningar från Södra
Älvsborg t. o. m. september 2005 samt
2004.

Västra Götalandsregionen 444 604

SÄS Borås   24   21

SÄS Skene    2     2

Alingsås lasarett    9     3

Primärvården Södra   14   36

2005 2004

Älvsborg
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Bakgrund
Tuberkulos har bland människor en
lång historia och Sverige var hårt
drabbat för mindre än hundra år sedan.
Effektiv behandling saknades och
smittan spreds bland fattiga och trång-
bodda. Under de senaste 50 åren har
läget i Sverige gradvis förbättrats och
insjuknandet i tuberkulos idag sker i
första hand bland infödda svenskar
över 65 års ålder och utrikes födda.
Ändå har vi senaste åren sett utbrott
som förefaller gå utanför riskgrupper-
na. Det mest aktuella är bland dagis-
barn i Bromma under föregående år.

Orsak
Tuberkulos orsakas av en bakterie,
Mycobacterium tuberculosis, som har
en mycket komplex uppbyggnad. Den
tillväxer långsamt och dess sjukdoms-
framkallande förmåga beror på att den
kan överleva intracellulärt i makro-
fager. Dessa har till uppgift att äta upp
och destruera bakterier. I detta fall
klarar de det ej utan det bildas istället
granulom. Dessa är ansamlingar av
makrofager omgivna av andra celler.
När flera sådana granulom eller tuber-
kler konfluerar bildas kaverner som kan
smälta. Om denna smältning töms ut i
luftvägarna får man hosta och man kan
smitta sjukdomen vidare.

Smitta och sjukdomsförlopp
Bakterierna sprids via små luftburna
vätskedroppar på 1-5 mikrometer. På
grund av denna ringa storlek kan de
förbli i luften under lång tid ibland upp
till flera timmar efter upphostning. När
nästa person andas in dem hamnar de
längst ut i luftvägarna i alveolerna.
Där bildar de ett primärt infektions-
fokus varefter de sprider sig till nära-
liggande lymfkörtlar. Detta kallas
primärkomplex och första fasen av sjuk-
domen kallas primärtuberkulos. Sym-
tomen vid detta tillstånd kan vara
trötthet och feber. I detta skede kan
bakterier spridas till andra organ via
blod eller lymfa. Ofta brukar sjukdomen
bromsas upp, bakterierna kapslas in
och primärkomplexet minska. Kvar kan

finnas en förkalkning. Vid nedsatt
immunförsvar kan dock sjukdomen
direkt fortsätta i en allmänsjukdom
drabbande hela kroppen, miliartuber-
kulos.

Trots att sjukdomen har bromsats
upp finns bakterier kvarlevande intra-
cellulärt i primärkomplexet eller i andra
organ. De kan senare i livet aktiveras
och ge upphov till sjukdom, postprimär
tuberkulos.

Lungor är det vanligaste organ att
drabbas av tuberkulos men i stort sett
alla andra organ i kroppen kan också
bli infekterade och utveckla sjukdom.
Lungtuberkulos är mest smittsam
medan tuberkulos i andra organ oftast
inte är smittsam.

Diagnostik och vaccination
Diagnostik av tuberkulos görs genom
mikroskopiskt undersökning av upp-
hostningsprov. Det är en enkel och bil-
lig metod som används över hela värl-
den. Utöver direktprov bör man ha
möjlighet att odla fram bakterierna med
resistensbestämning. Ytterligare dia-
gnostik idag är genotypning (RFPL)
som har sitt största värde vid epi-
demiologisk utredning av spridningen
av tuberkulos.

BCG-vaccination har använts
sedan dess tillkomst på 1920-talet. I
Sverige avslutades den generella
vaccinationen 1975. Därefter ges den
bara till riskutsatta grupper. Dess stora
värde ligger i att skydda riktigt små
barn från allvarlig tuberkulös infektion.
Vaccinationen förhindrar alltså inte
tuberkulos men begränsar spridningen.
Kontroll av immunitet kan göras med
PPD. Samma test används för att kon-
trollera om en individ är tuberkulos-
smittad.

Ökad spridning
Tuberkulosen är en av de mest spridda
infektionssjukdomarna. Man beräknar
att en tredjedel av världens befolkning
är smittad och kan utveckla sjukdom.
Alla gör inte detta utan bakterierna kan
ligga inaktiva livet ut. Risken för sjuk-

dom minskar för varje år som går efter
primärinfektionen. Varje år blir dock
8-9 miljoner människor sjuka i tuber-
kulos och 2-3 miljoner avlider. 80% av
alla tuberkulosinfekterade bor i fattiga
länder

Under de senaste åren har tuber-
kulosläget försämrats internationellt.
1993 beskrev WHO tuberkuloepi-
demin som en internationell och global
nödsituation.

En orsak är hiv-epidemins sprid-
ning. Den immunbrist som följer med
en hiv-infektion ökar risken för att
tuberkulos skall bryta ut. Detta gäller i
högsta grad södra Afrika. Här har 60%
av alla tuberkulosinfekterade också
hiv. Samtidig hiv-infektion gör också
tuberkulossjukdomens symtom annor-
lunda och atypiska samt sjukdomen
svårare att diagnostisera.

En annan orsak är sammanbrottet
av sjukvården i forna Sovjet med svå-
righeter att sköta en samlad tuber-
kulosvård. Även andra länder som t.ex
USA har saknat välfungerande vård-
program.

Svårigheter att genomföra en adek-
vat tuberkulosbehandling ligger som
orsak till utvecklingen av multiresi-
stenta bakterier.

Behandling och kontroll
Patienter med smittsam och direkt-
positiv tuberkulos har mycket stora
bakteriemängder i lungkavernerna.
Under den första fasen av behand-
lingen (ca 2 månader) måste man ha
tillgång till de allra bästa tuber-
kulosmedel för att få ner bakteriemän-
gden och döda de växande bakterier-
na. Under de resterande 4-6 månader-
nas behandling är bakteriemängden
lägre och risken för utvecklingen av
resistens också mindre än i den initiala
fasen.

Internationellt har man utvecklat ett
system för kontroll av tuberkulos kallat
DOTS (direct observed therapy short
course).

Här ingår att medicinsk personal
observerar att patienten sväljer all

Tuberkulos - gammal sjukdom
men ständigt aktuell

strama
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medicin. Det har visats sig viktigt för
att minska risken för resistensut-
veckling. Parallellt med detta måste man
utbilda människor samt stärka det civila
samhällets kraft.

Även i Sverige behöver vi utbild-
ning, förbättrad beredskap och riktade
förebyggande åtgärder.  En växande
andel av barnen tillhör riskgrupper.
Dessa erbjuds BCG-vaccination. Alla
utlandsfödda skall erbjudas hälso-
undersökning för att hitta tuberkulos-
smitta. I ett kommande nationellt vård-
program föreslår att alla som studerar
eller nyanställs inom förskola, neonatal-
vård och förlossningsvård skall avge
en hälsodeklaration samt genomgå PPD
och lungröntgen.

Allmänhetens oro för och kunskap
om tuberkulos har nog ökat senaste
tiden. Första misstanken om att det
rörde sig om tuberkulos i Brommaut-
brottet kom från en orolig dagisföre-
ståndare.

Vi bör inom sjukvården ha vaksam-
het för tuberkulos som differential-
diagnos vid oklara tillstånd och lång-
varig hosta. I synnerhet gäller detta för
patienter inom riskgrupperna.

Läkemedelsbehandling
Läkemedelsbehandling av tuberkulos
har funnits i 50 år. De mediciner som
används är förhållandevis gamla. På 40-
talet kom streptomycin och PAS, 1952
isoniazid och några nya mediciner har
inte tillkommit efter 1972 när rifampicin
introducerades.

I fall av helt känslig tuberkulos,
säker behandlingsstrategi och god till-
gång på förstahandmedlen (isoniazid,
rifampicin, pyrazinamid, ethambutol,
streptomycin och thiacetazone) är
behandlingsresultaten goda.

Vid muliresistent tuberkulos (MDR-
Tb) är det betydligt värre. Med MDR-
Tb menas resistens mot de två mest
aktiva och viktigaste preparaten –
isonazid och rifampicin. De flesta prepa-
raten i andrahandsgruppen är inte lika
aktiva (saknar baktericid effekt) och kan
ha flera och allvarligare biverk-ningar.
Det tar längre tid att behandla och man
har inte lika god kunskap genom studier
av hur behandling skall gå till.

Det finns nya och lovande preparat
på väg men ännu inga färdigstuderade
och i klinisk användning. Ett av dem är

en diarylkinolon (R207910) besläktad
med fluorokinoloner och mefloquin.
Det förefaller ha en helt ny aktivitet
jämfört med andra antibiotika.

Resistent tuberkulos
På SÄS har vi under de senaste åren
behandlat ett par patienter med MDR-
Tb. Om patienten är smittsam måste
han behandlas i slutenvård för att
tillförsäkra att ingen annan i samhället
blir smittad. Det kräver isolering i rum
med speciell ventilation.

Arbetsrutinerna blir omständliga
och tidskrävande både på vårdavdel-
ningen och i kontakten med andra
enheter. Utöver farmakologisk behand-
ling kan det behövas kirurgiska ingrepp
för att minska bakteriemängderna och
förbättra läkningsbetingelserna. I
Sverige var det många år sedan man
kirurgiskt behandlade tuberkulos. Det
har därför tagit lång tid och varit för-
enat med mycken vånda att förbereda
för operation i regionen. Behandlings-
resultaten har dock blivit bra och vi
har kunnat se att oron kring vården av
dessa patienter minskat.

Christer Säll
Överläkare
Infektionskliniken SÄS

christer.sall@vgregion.se

Notiser
Extemporeläkemedel via
e-recept 
Nu kan man ordinera extempore-
läkemedel via e-recept då Apoteket
har skapat ett generiskt varugrupp-
nummer för extemporeläkemedel.
Varunumret finns i journalsys-
temets varuregister, förutsatt att
varuregistret är uppdaterat. Bered-
ningens komposition, förpack-
ningsstorlek, antal förpackningar
samt doseringen anges i do-
seringsfältet (max 254 tecken).

Prisras på sertralin (Zoloft)
Patentet på läkemedlet sertralin
(Zoloft) har upphört att gälla.
Mycket prisvärda generika finns
nu tillgängliga på marknaden.
Sertralin är utbytbart enligt Läke-
medelsverkets förteckning över
utbytbara läkemedel. Prissänk-
ningen är idag mer än 90% gente-
mot originalet Zoloft, där Pfizer valt
att ännu så länge inte göra några
sänkningar alls.

Nikotinersättningsmedel
under graviditet
I media har uppmärksammats en
nyligen publicerad studie varvid
man har dragit slutsatsen att niko-
tinersättningsmedel under gravi-
ditet är farligare för fostret än om
modern fortsätter röka. Läke-
medelsverkets bedömning är att det
saknas stöd för en sådan slutsats.

Ny REK-lista
Från och med 2006 ger läke-
medelskommittéerna i Västra
Götalandsregionen ut en re-
giongemensam lista över re-
kommenderade receptläke-
medel. Tillsammans med
detta lanseras en ny regional
läkemedelshemsida. Denna
är uppdelad i tre delar, en
vårdgivarstödsdel, en mer
allmän läkemedelsdel samt
en patient informations-

del. Gå in på
www.vgregion.se/lakemedel
för att läsa mer.
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ordförande har ordet

Det går en vind om alla äldre män-
niskors medicinering över Sverige.
Den har blåst i kommunerna ganska
länge och förstärks nu av alla läke-
medelskommittéer i landet.

Med historiska glasögon kan man
likna utvecklingen med förbättrad
läkemedelsbehandling de senaste 30
åren vid en långsam explosion. Alla
specialitetsområden har sina favoriter
och lyfter med stolthet fram sina
landvinningar i vårdprogram och
consensus.

”De äldre” får prova många av
medlen. Äldre har fyllt 65 så gruppen
är stor. När läkemedel tas upp, ver-
kar och bryts ned i den äldre kroppen
kan det bli problem. Reservkapa-
citeten i tarm, njurar, lever och hjärna
minskar. En del symptom är del av
det normala åldrandet och skall inte
behandlas med läkmedel. Andra
gånger är det just sjukdomar som
skall behandlas.

Detta innebär att det behövs till-

räckligt med tid och kunskap för

att vi tillsammans ska kunna an-

passa behandlingen till våra äldre

invånare.

Det är här LÄR UT kommer in i
bilden. LÄR UT – handlar om äldre
och läkemedel, verktyg, utvärdering
och utbildning. När våren är här
hoppas vi att det finns praktiska och

enkla verktyg för att ta reda på hur
behandlingen verkar. Vi väntar nu
med sjukhusen och kommunerna

utanför Sjuhärad och Herrljunga
men hoppas att vi kommer att kunna
sprida en bra modell till er också.
Du kan läsa om det på annan plats i
tidningen.

”Patientmakt – utopi eller ver-

klighet?” var temat vid vår läke-
medelsdag 15 november. Vi disku-
terade med deltagare från Östergöt-
land, HSO och LFN. Patientcen-
trerad konsultation innebär att man
vill få fram en delad förståelse –
patient och behandlare – av prob-
lemen. Patientens erfarenhet och
tankar är naturligtvis mycket vik-
tiga. När patienten sedan ska före-
träda en hel patientgrupp kan det
vara svårt att se problemen i större
sammanhang. Det  påminner lite om
läkarens dilemma  –  vad vet jag om
alla patienter med utgångspunkt
från den patient jag träffade senast?
Många patientföreträdare gör det,
trots svårigheterna i uppdraget,
mycket bra.

Intresset för patient/brukarper-
spektiv är stort i Europa. Läkeme-
delsindustrin, i Europa och i Sverige,
sponsrar patientföreningar och vill
ha goda relationer med dem. Många
patientorganisationer är beroende av
detta stöd för sitt arbete.  Stödet kan
i sin tur påverka vad patienten tar
upp i mötet med sin läkare. Det är
just sponsorförhållanden mellan
industrin och sjukvården som vi har
nya etiska riktlinjer för.

redaktionskommitté:
Ingmarie Skoglund, 033-616 24 47
Tobias Carlsson, 033-616 48 72,
Anders Lundqvist, 033-616 25 85,
Elisabeth Stadberg, 033-616 17 12
Vigg Joste 033-616 25 41
Gunilla Sellstedt 033-23 13 41

Där inte författare anges svarar
redaktionskommittén för texten

Foto, om inget annat anges:
Fotograf Miraiam Carlsson

Saxat...

”Det ä int´ lätt å förklara för nå´n
som int´ begriper”
Ingmar Stenmark

”Besvär har jag naturligtvis. Men
om man inte talar om det så tänker
man inte så mycket på det. Att
vara gammal är ljuvligt, det är
underbart.”
Ulla Hallgren, 83 år i GP

”Jag tror att så många ”mår dåligt”
därför att vi alla förväntas vara
lyckliga.”
Boris Benulic, Metrojournalist

” Norrbotten är väl som alla andra
landsting. Det blir lite hipp som
happ i olika hörn.”
Robert Svartholm,

informationsläkare i Norrbotten

Vem var det som sade att världen är
okomplicerad?

Till sist –
från oss alla till er alla - en
riktigt God fortsättning på

det nya året!

Ingmarie Skoglund
Distriksläkare

Södra Torgets vårdcentral
ingmarie.skoglund@vgregion.se




