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I detta nummer
EBM del 2
Anders Larsson fortsätter 
med del 2 i artikelserien 
kring evidensbaserad medicin 
(EBM). Denna gång hur man 
söker litteratur på ett relevant 
sätt.

Sidan 3

Vårdprogram för urinvägs-
infektioner hos vuxna
Peter Ulleryd, bitr 
smittskyddsläkare, 
presenterar Svenska 
infektionsläkarföreningens 
vårdprogram för 
urinvägsinfektioner (UVI). 

Sidan 5

Stimulansmedel
Äldre och läkemedel är i 
fokus för förbättringar genom 
regeringens stimulansmedel för 
att förbättre vården om de mest 
sjuka äldre. I Södra Älvsborg 
pågår flera olika projekt. 

Sidan 6

fortsättning sidan 2

Det lär knappast undgått någon att vi firar trehundraårsminnet av Carl von 
Linnés födelse i år. Bokförlag, museer i Sverige och utomlands, turistbranschen, 
tv och andra media, alla vill vara med och delta i detta jubileumsfirande. Det 
finns snart inte en företeelse utan att den på något sätt kan kopplas till Linné 
(om än ibland både långsökt och fantasifullt).

Utställning på SÄS/Borås 
På museet.då.nu visas fram till den 2 
september utställningen Läkaren Linné. 
Linnés läkargärning är ju inte på långa vägar 
lika känd som hans insatser inom botaniken, 
men väl värd att titta lite närmare på.

Läkaren Linné
Det hade väl legat nära till hands att unge 
Carl valt prästyrket och gått i faderns fotspår. 
Men hans starka naturintresse förde honom 
in på den medicinska banan. Botaniken och 
medicinen hörde samman, inte minst för att så 
många läkemedel härrörde från växtriket.
Efter studier i Lund och Uppsala reste han till 
Holland där han disputerade för doktorsgraden 
1735. Han framlade en teori om frossans 
(malarians) orsaker. Malaria var nämligen på 
1700-talet ett stort gissel även i Sverige. Linné 
framkastade hypotesen att det berodde på 

jordmånen i de trakter där frossan var utbredd. 
Han tänkte sig att lerpartiklar kom in i kroppen 
och täppte igen de finaste blodkärlen. Därmed 
förhindrades perspirationen och feber uppstod. 
Den här teorin kom han så småningom själv 
att förkasta. 
Efter ytterligare tre års studier i Holland 
återkom han till Sverige och slog sig ner i 
Stockholm där han öppnade praktik. Trots 
svår läkarbrist var det svårt för honom att få 
patienter till en början. Så småningom fick han 
rykte om sig att kunna bota ”den veneriska 
sjukan” vilket gjorde att han blev flitigt 
anlitad. Efter att dessutom botat drottningens 
svårbehandlade hosta tog hans karriär ordentlig 
fart. Dock trivdes han aldrig riktigt med 
”praktikträlandet”.

Linné – mångbegåvad läkare 

 
Läkemedelskommittén
i Södra Älvsborg 2007  nr 3 
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fortsättning från föregående sida

Vår första FASS
Som nybliven professor i medicin i 
Uppsala i början på 1740-talet började 
han arbetet med att modernisera den då 
gällande farmakopén, Pharmacopoeia 
Holmiensis från 1680-talet. Denna 
innehöll många för oss underliga 
läkemedel, bl.a. innehållande ben, fett och 
blod från människa, djurdelar, flera olika 
sorters avföring från djur m.m. Dessutom 
kunde läkemedlen ibland innehålla 
uppemot 60-70 olika ingredienser vilket 
gjorde dem mycket dyrbara och inbjöd till 
förfalskningar. Linné var emot bruket av 
sammansatta läkemedel och ville ersätta 
dem med enkla, företrädesvis hämtade från 
växtriket. Resultatet blev Materia Medica 
som gavs ut 1749. Den användes sedan 
i flera decennier inom undervisningen 
i medicin och farmacin i hela Europa. 
Linné hade även ett stort inflytande på 
framtagandet av Pharmacopoea Svecica, 
den första riksfarmakopén som gavs ut 
1775. 

 
Hälsolära
Ett ämne som låg Linné varmt om 
hjärtat var dietiken, eller hälsolära. Han 

formulerade flera levnadsregler som 
rättesnöre för ett sunt och friskt liv. Man 
skulle leva så naturligt som möjligt, 
helst på landet. Kläderna skulle inte 
sitta åt, modet med hårt snörda midjor 
på kvinnorna var helt förkastligt. Man 
skulle sträva efter balans mellan arbete 
och vila, måttlighet vad gällde mat och 
dryck och återhållsamhet med alkohol 
och andra njutningsmedel. En förebild för 
hur ett friskt liv skulle levas hade Linné 
fått under sin Lappländska resa och han 
återkom gärna till ”lapparnas” livsstil när 
han ville formulera goda exempel. 
Som tidigare nämnts var det stor brist 
på läkare på 1700-talet. För att i någon 
mening råda bot på detta började man 
undervisa prästkandidater i basala 
medicinska kunskaper. På så sätt skulle 
folk få bättre tillgång till medicinsk hjälp. 
I utvecklandet av denna pastoralmedicin 
var Linné mycket aktiv. På så sätt fick 
Linné och hans idéer inflytande både bland 
präster, läkare och andra naturvetare. Här 
i Borås verkade en provinsialläkare som 
fått utbildning och tagit intryck av Linné 
nämligen Carl Clemens Flodin. Med 
Linneansk noggrannhet beskrev han bl.a. 
ett fall av siamesiska tvillingar 1789.

Detta var några exempel på Linnés 
läkargärning. Välkommen att ta del av 
utställningen på museet i SÄS Borås 
entré!
 

Kristina Stolt
Intendent
museet.då.nu
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Utbildning i Äldre och  
läkemedel
Västra Götalandsregionen har 
glädjen att bjuda in till en andra 
del i utbildningsserien ”Äldre 
och Läkemedel - En växande 
utmaning”. Dagen ägnas bl.a. åt 
områdena psykofarmakologisk 
behandling, kronisk smärta, hjärt-
svikt, malnutrition samt behand-
ling vid njursvikt. 

Utbildningen sker vid fyra olika 
tillfällen under hösten med start 
i Göteborg 18/9, Uddevalla 3/10, 
Skövde 23/10 samt Borås 23/11. 
Utbildningen vänder sig före-
trädesvis till läkare men i mån 
av plats även till sjuksköterskor, 
samtliga från sjukhus, primärvård 
samt kommunal vård. Program 
och anmälningshänvisningar 
skickas ut i början av juni samt 
kommer att finnas tillgänglig på 
VGR:s hemsida,  
 
www.vgregion.se/vardgivarstod

Inbjudan
Doftämnen kan ge  
småpojkar bröst
Enligt en artikel i The New Eng-
land Journal of Medicine 
misstänks tre små pojkar, 4 ,7 och 
10 år, ha fått kvinnlig bröstut-
veckling av lavendelolja och tea 
tree oil. National Institute of 
Health i USA har sedan undersökt 
oljornas effekter på mänskliga 
celler. Det verkar som om de 
manliga könshormonerna trycks 
tillbaka till förmån för kvinnliga. 
Det  svenska läkemedelverket 
granskar  resultaten.

Svårt för äldre att ta  
sina mediciner
Många äldre riskerar att aldrig få 
i sig de läkemedel de ska ha. Det 
är svårt att öppna burken, läsa 
etiketten, förstå instruktionen 
och att svälja. Hindren är många 
visar en ny doktorsavhandling av 
Anna Beckman Gyllenstrand, KI.
De som hade svårt att svälja hade 
också de största tabletterna. 
Patienter med många kroppsliga 
problem hade många gånger 
också svårare att ta sin medicin.

Notiser
Forskning om tbc, 
Chagas´sjukdom, lepra och leish-
maniasis får miljarder.
Organisationen OneWorl Health, 
som får sin huvudsakliga fi-
nansiering av Bill och Melinda 
Gates Foundation, använder sina 
pengar till läkemedelsutveckling 
bl.a. mot Chagas´sjukdom och 
leishmaniasis. Drugs for neg-
lected diseases , där bl.a. läkare 
utan gränser medverkar, arbetar  
också med medel mot dessa 
sjukdomar och mot malaria och 
sömnsjuka. En allians mot tu-
berkulos , TB Alliance, utvecklar 
detta med stöd bl.a. av familjen 
Gates, Rockefeller center, Stor-
britannien och USA. Nu verkar 
det som om också läkemedelsin-
dustrins intresse för att utveckla 
läkemedel för dessa sjukdoms-
grupper har väckts.
(LT nr 17/2007)
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Sök den relevanta litteraturen  
på ett relevant sätt

Anders Larsson fortsätter med del 2 i artikelserien kring evidensbaserad medicin (EBM).  
Den första delen publicerades i LK-nytt nr 2 2007. 

Var man ska söka – börja i toppen 
- andra jobbar för Dig!
Att som vanlig kunskapskonsument idag 
sätta sig och göra breda sökningar efter 
originalarbeten är inte adekvat som första 
åtgärd – många problem har redan belysts 
av andra i olika ”förädlingar”.
Förädlingen består i att expertgrupper går 
igenom all uppbringbar litteratur (inkl. 
andra språk än engelska, opublicerade 
data mm.) och gör systematiska översikter. 
Den mest kända och ledande är Cochrane 
Database of Systematic Reviews. Vissa 
expertgrupper gör en ytterligare värdering 
av innehållets medicinska nyhetsvärde och 
tillämpbarhet. Dessa sammanställningar 
kan kallas sammanfattningar. Den ledande 
är förmodligen Clinical Evidence.

SBU och HTA
Många nationer har inrättat statliga organ 
som gör egna systematiska översikter men 
i dessa vägs även in ekonomiska, sociala 
och etiska aspekter. Dessa kallas Health 
Technical Assessments - HTA. Technical 
betyder inte att de bara rör tekniska 
frågor utan det kan vara olika aspekter. 
I Sverige är organet Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU). 
SBUs rapporter (HTA) intar naturligtvis 
en särställning eftersom de väger in 
svenska förhållanden. En synnerligen 
högkvalitativ motsvarighet är den brittiska 

motsvarigheten NICE.

Metasökmotorer
Ett alternativ, särskilt om man vill skaffa 
sig en snabb överblick och inkludera 
vårdprogram, nationella eller andra 
kliniska riktlinjer och tidigare kritisk 
litteraturgenomgångar (så kallade CATs), 
är att använda en metasökmotor för 
evidensbaserad litteratur. De två mest 
kända är Tripdatabase och Sumsearch. 
Med dem kommer man ibland mycket 
snabbt in på högkvalitativa källor och 
sökresultaten presenteras på ett lättfattligt 
sätt i logiska grupper.

Bibliografiska databaser 
I sista hand söker man i primära 
(bibliografiska) databaser ex Medline. 
Dessa innehåller i sig idag flera hjälp- och 
filterfunktioner som det lönar sig att lära 
sig något om – t.ex. MeSH funktionen 
(använd rätt termer), Clinical Queries 
(sökfilter som tar fram de kliniskt mest 
relevanta referenserna) och HSR Queries 
(sökf ilter som tar fram artiklar om 
sjukvårdskvalitet, hälsoekonomi och 
kvalitativa resultat). 

Att söka i Clinical Evidence och 
Cochrane Library

Clinical Evidence är lättsökt. Man kan 
närma sig problemet antingen genom 
att söka direkt efter tillstånd (sjukdom) 
eller organsystem. Alternativt kan 
man fritextsöka i sökfältet. Resultaten 
presenteras på ett lättfattligt sätt med 
ett pilsystem där två gula pilar uppåt 
indikerar goda evidens, en mindre goda 
osv.
Cochrane Library innehåller flera 
databaser där Database of Systematic 
Reviews är den viktigaste källan men där en 
sökning i Database of Abstracts of Reviews 
of Effects (DARE) ger systematiska 
översikter gjorda utanför Cochrane 
grupperna (näst bäst). Vidare når man HTA 
databasen. Central Register of Controlled 
Trials (CENTRAL) är en viktig källa 
när man vill hitta kontrollerade studier. 
 
Se upp med Bäst-före-datum! 
En viktig punkt när man ska använda 
resul ta t  f rån Cl inical  Evidence, 
Cochrane Reviews m.fl. är att se på 
deras publikationsdatum. Om det är 
säg mer än sex månader gammalt bör 
man komplettera med en sökning i 
Medline efter nyligen publicerade 
studier från publikationsdatum fram 
till idag - lämpligen genom att använda 
Limitsfunktionen till relevant tid och 
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publikationstyp.
PubMed – Clinical Queries
PubMed är det vanligast använda grafiska 
gränssnittet för sökning i databasen 
Medline. 
Du kan göra intelligenta begränsningar 
genom att använda Limitsfunktionen 
och ange t.ex. år för publikation, typ av 
studie, språk mm. Denna typ av filtrering 
ger dock inte säkert en god kvalitet på 
de erhållna resultaten och antalet artiklar 
blir ofta stort. Svaret på problemet heter 
i första hand Clinical Queries.
Clinical Queries, som är ett sökfilter, 
hittar Du i vänster marginal. Detta är byggt 
för kliniskt verksamma yrkesutövare. De 
mest användbara är de två delfunktionerna 
Search by Clinical Study Category och 
Find Systematic Reviews. 

PubMed Health Services Research 
(HSR) Queries
Om Din sökning i första hand berör 

hälso- och sjukvårdskvalitet  och 
ekonomi kan HSR Queries vara en bra 
ingång. Detta är en filterfunktion liksom 
Clinical Queries men med filtrering 
mot olika aspekter av sjukvårdskvalitet 
som ändamålsenlighet, processanalys, 
utfallskvalitet och hälsoekonomi men 
även kvalitativa studier. Liksom i 
Clinical Queries finns ett känslighetsval.  

Hälsoekonomiska frågeställningar
Det har visat sig att sökningar angående 
hälsoekonomiska frågeställningar oftast 
kan begränsas till Medline och databasen 
NHS EDD (National Health Service 
Economic Evaluation Database). I 
Medline genom HSR Queries (se ovan) 
eller fritextsökning med MESH termerna 
Cost-Benefit Analysis eller economics. 
NHS EDD nås via Cochrane Library. 

Kliniska bibliotekarier
Inom Södra Älvsborg har vi en betydande 

resurs som stöd för vår kunskapssökning 
– sjukhusbibliotekets bibliotekarier. 
Använd dem om Du har svårt att hitta 
bra referenser eller helt enkelt inte 
har tid att sitta och söka så länge. Vi 
kommer inom SÄS att starta en än mer 
aktiv roll för dessa personer genom att 
erbjuda klinikerna deras tjänster ute på 
vårdavdelningar mm. för att underlätta 
att goda evidens används i vardagen 
– ”Evidence at the point of care”.

Webadresser till databaserna ovan kan 
Du lätt Googla fram alternativt kan Du 
använda  Sjukhusbibliotekets hemsida 
eller sidorna för Evidensbaserad vård på 
SIW för att nå dem.

Anders Larsson
Överläkare
Medicinkliniken SÄS/Borås
anders.i.larsson@vgregion.se
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Ny upplaga av läkemedelsboken 
Läkemedelsboken tar upp läkemedel och 
deras roll i behandlingen av våra vanli-
gaste sjukdomar, belyser de viktigaste 
terapeutiska problemen och förmedlar 
kunskaper om rationell läkemedelsordi-
nation och -användning. Läkemedelsbo-
ken finns i tryckt och elektronisk form. 
Gå till http://www.apoteket.se, välj rub-
riken Vårdpersonal, sedan Infobank så 
ser du Läkemedelsboken i vänsterko-
lumnen.
 
Ny utgåva vartannat år 
Läkemedelsboken på apoteket.se upp-
dateras när det utkommer en ny utgåva i 
bokform. För närvarande är det en gång 
vartannat år. I utgåvan 2007/2008 har 

cirka 190 författare medverkat. 14 kapi-
tel är helt nya och ett 20-tal kapitel har 
fått helt eller delvis nya författare. 

Exempel på nya kapitel: 
•  Utvecklings och neuropsykiatriska  
 störningar hos barn
•  Läkemedel och kön
•   Praktiska råd vid läkemedels- 
 behandling hos äldre
•   Transkulturell medicin
•   Livsstilsbehandling och läkemedels 
 behov
•  Interaktion mellan läkemedel och föda
•   Läkemedelsförteckningen
•   Elektronisk recepthantering
 

Få ditt exemplar på apoteket 
Alla läkare eller sjuksköterskor med för-
skrivningsrätt kan få Läkemedelsboken. 
Fråga på närmaste apotek hur du får ditt 
eget exemplar.

Svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram för urinvägsinfektioner (UVI), som publicerades i tryckt 
form i höstas, finns nu på nätet som pdf-fil. Gå till http://infektion.net och sedan klicka på ”Vårdprogram” 
till vänster. 

Strama 

Bakgrund
Det är ett nationellt program framtaget 
av infektionsläkare och beskriver de 
vanligaste grupperna av patienter med 
UVI i såväl öppen som sluten vård. 
Litteratursökning har i huvudsak skett 
via PubMed och The Cochrane Library. 
Förutom antibiotikabehandling beskrivs 
kort bakgrund, definitioner, etiologi, 
epidemiologi, patogenes, riskfaktorer, 
diagnostik, utredning, profylax och upp-
följning. Ett antal nyckelreferenser finns 
också med i slutet av varje avsnitt.

Ökad resistensproblematik
I Sverige ökar nu antibiotikaförbrukning 
och resistensproblematik. ”Nya” resi-
stenta bakterier uppträder allt oftare. Ett 
exempel är gramnegativa bakterier med 
produktion av ESBL (Extended Spec-
trum Beta-Lactamases), som nyligen 
blev en anmälningspliktig sjukdom för 

våra laboratorier. Akademiska sjukhuset 
i Uppsala har nu ett stort utbrott med 
ESBL-producerande bakterier och i 
veckan publicerades data från Israel där 
minst 100 patienter uppges ha avlidit i 
ett utbrott med tarmbakterier som bildar 
ESBL.   

Upprepade svenska studier har visat att 
just antibiotikabehandling av UVI inte 
alltid följer de eventuella rekommen-
dationer som funnits lokalt, regionalt 
eller nationellt. Det här vårdprogrammet 
syftar till att ge en grund för mer enhet-
liga riktlinjer för handläggning av UVI 
hos vuxna. Förutom en bevisgradering 
har någon ”ranking” av de i litteraturen 
utvärderade antibiotikaalternativen inte 
alltid gjorts. Där bör rekommendationer 
från lokala/regionala STRAMA-grup-
per, läkemedelskommitté och andra 

lokala/regionala grupper som ger ut 
behandlingsrekommendationer baserade 
på lokalt resistensläge och tradition 
följas.

Nya rekommendationer från läke-
medelsverket
Läkemedelsverket har nu i vår också 
publicerat en läkemedelsrekommenda-
tion : UVI - Nedre urinvägsinfektion 
hos kvinnor” på:
  
http://www.lakemedelsverket.se 
 
 
Peter Ulleryd
Bitr smittskyddsläkare
Västra Götalandsregionen  

Bevisgraderat  
vårdprogram för 
urinvägsinfektioner hos vuxna. 
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Äldre och läkemedel är i fokus för förbättringar genom regeringens 
stimulansmedel för att förbättra vården om de mest sjuka äldre. I Södra 
Älvsborg pågår flera olika projekt med stöd av stimulansmedel. Här 
presenteras exempel på detta. 

Stimulansmedel för bättre vård och 
omsorg om de mest sjuka äldre
Regeringen gav Socialstyrelsen i upp-
drag att för 2006 fördela stimulansme-
del, 600 miljoner kr, till kommuner och 
landsting för att utveckla vården om de 
mest sjuka äldre.
Alla Sveriges 20 landsting och 286 av 
landets 290 kommuner har sökt medel. 
Vanligast är att satsningarna går till att 
utveckla samarbetet i och mellan verk-
samheter, kompetensutveckling och 
rekrytering av personal framför allt till 
teamarbete. Det vanligaste är projekt-
ansökningar inom rehabilitering och 
nutrition. Hälften av kommunerna och 
90 % av landstingen har sökt för att ge-
nomföra läkemedelsgenomgångar ib-
land som samarbetsprojekt mellan kom-
mun och landsting. Under 2007 kommer 
Socialstyrelsen att fördela ytterligare 
1 354 400 000 kr. Medlen fördelas efter 
ansökningar och då går 70 % till kom-
munerna och 30 % till landstingen. Sista 
ansökningsdag var den 15/4 2007.
De områden som regeringen har priori-
terat och som stimulanmedlen ska an-

Äldre och läkemedel  
-  bidrag till bättre 
läkemedelsanvändning. 

vändas till är satsningar för att: Förbättra 
läkartillgången i ordinära och särskilda 
boenden öka antalet läkemedelsgenom-
gångar förbättra den förebyggande vår-
den, bl.a. fall prevention.demensvård
rehabilitering kost och nutrition det so-
ciala innehållet

Stimulansmedel i VGR
Västra Götalandsregionen har, efter an-
sökan hos Socialstyrelsen, tilldelats 30,8 
miljoner kronor i form av ett stimulans-
bidrag för att arbeta med de mest sjuka 
äldre. Av dessa medel har Läkemedels-
enheten erhållit 4,3 miljoner som är de-
dikerade till tre regionala projekt: Äldre-
sjuksköterska i Primärvården, Utbildning 
läkemedel och äldre, IT-stöd. Projekten 
löper under ett år med start 2007. 
 
Äldresjuksköterska inom Primärvården
Äldresjuksköterska på vårdcentral är en 
nyfunktion som ska arbeta med patienter 
över 65 år som har behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser men inte är inskrivna 
i den kommunala hemsjukvården. Äld-
resköterskan kommer främst arbeta med 

de äldre genom hembesök och uppsö-
kande verksamhet men kan även ha mot-
tagning på vårdcentralen i mindre om-
fattning. Syftet med den nya funktionen 
är att öka tryggheten och det medicinska 
välbefinnandet för patienten men även 
verka som en resurs för vårdpersonal 
och anhöriga. Införandet görs på prov i 
olika delar av regionen och kommer un-
der projektets gång att följas och utvär-
deras. I Södra Älvsborg så finns de pro-
jektanställda äldresköterskorna Marita 
Dänemyr på Vårgårda vårdcentral och 
Ingela Thorell på Heimdals vårdcentral 
i Borås.

IT-stöd
För att förbättra läkemedelsanvändning-
en hos äldre i regionen ska ett IT-baserat 
stöd prövas för att ge förskrivaren stöd 
i ordinationsögonblicket och för doku-
mentation vid hembesök. Stödet kom-
mer att testas dels på olika professioner 
och dels inom olika vårdnivåer. Uppfölj-
ning av projektet sker dels löpande och 
dels vid projektets avslut.

Utbildning
Läkemedelsbehandling av äldre kan 
vara komplex. För att farmakoterapin 
ska vara rationell krävs fortbildning och 
kunskapsstöd både till ordinerande lä-
kare och till övrig vårdpersonal.
Inom ramen för projektet erbjuds kom-
petensutveckling för förskrivande läkare 
och sjuksköterskor inom området ”Lä-
kemedel och äldre”. Utbildningen kom-
mer att ske under hösten 2007 där hela 
regionen täcks in och planering pågår 
i terapigruppen Äldre och Läkemedel. 
Målgrupp för utbildningarna är förskri-
vare inom sjukvården och sjuksköterskor 
inom äldreomsorgen.

Charlotta Sjöholm ,
Projektledare Läkemedelsenheten
E-mail:charlotta.sjoholm@vgregion.se

Genombrott i Marks kommun 
I Södra Älvsborg har Marks kommun 
sökt stimulansmedel för att delta i SÄL-
MA, Säker läkemedelsanvändning för 
en bättre livskvalitet hos äldre. Det är ett 
nationellt förbättringsprojekt som leds 
av Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL) enligt Genombrottsmetoden. 

Syftet med deltagandet i projektet är att 
ge en säker läkemedelsprocess för dem 
som är inskrivna hos hemsjukvården i 
Torestorp/Älekulla/Öxabäck och Björ-
ketorp samt har patientansvarig läkare 
på Skene vårdcentral.
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LÄR-UT i Borås
I Borås stad har vi tack vare stimulans-
medlen fått möjlighet att under våren 
2007 ytterligare utbilda 67 sjuksköter-
skor enligt konceptet LÄR-UT – bättre 
läkemedelshantering för äldre.
Det innebär att hälften av sjuksköter-
skorna i Borås har fått ta del av de upp-
skattade föreläsarna Tobias Carlsson, 
Georg Dolk, Maria Johansson, Hanna 
Ottosson, Håkan Sinclair och Elisabeth 
Svensson som gett handfasta råd om hur 
de äldres läkemedelsanvändning kan bli 
bättre. Råden innebar bl.a. kunskap om 
verktyg som symtomskattning, MMT, 
ESAS, smärtskattning för att underlätta 
utvärderingen av läkemedel. Vi hoppas 
nu att doktorerna är förberedda på frågor 
som: Vem/vilka, vad, hur och när ska lä-
kemedlet utvärderas!

LÄR UT var under 2006 en kompetens-
satsning som ReKo Sjuhärad genomför-
de för 75 sjuksköterskor i Sjuhärad. Sjuk-
sköterskorna utbildas till handledare och 
ska sprida kunskapen om äldre och läke-
medel till kollegor och omvårdnadsper-
sonal. Till sin hjälp får sjuksköterskorna 
en LÄR UT pärm som bl.a. innehåller fär-
diga OH-bilder. (Se LK-Nytt 2006: nr 2,  
http://www.vgregion.se/lksodraalvsborg
 
Några kommundelar har redan satt igång 
och utbildat personal, andra kommunde-
lar planerar att genomföra utbildningar 
under hösten 2007.

Under 2007 så är LÄR UT ett samver-
kansprojekt mellan Borås Stad, Läkeme-
delskommittén i Södra Älvsborg, Primär-
vården Borås- Bollebygd och ÄldreVäst 
Sjuhärad. I den utvärdering som kommer 
att ske med stöd av ÄldreVäst så kom-
mer man att undersöka om LÄR- UT 
konceptet och symtomskattningen ökar 
kompetensen hos personalen om äldres 
läkemedelanvändning och leder till att 
de äldre mår bättre.
 
Marie Elm, 
Distriktssköterska ,  
Sandhults kommundel
Projektledare
E- mail: marie.elm@hb.se

Deltagare från Marks kommun är Lena 
Johansson, distriktsläkare på vårdcen-
tralen i Skene, Raija Bjursten-Karls-
son, sjuksköterska, Elisabeth Hindelius, 
enhetschef, Lisbeth Johansson,  un-
dersköterska, Monika Abrahamsson, 
undersköterska och Ingegerd Larsson, 
sjuksköterska. Erika Agnarsson är vår 
handledare.

Målet är att alla patienter i målpopulatio-
nen ska få rätt dos och på rätt tidpunkt. 
Målet ska vara uppnått 2007-10-01. 
Vi har också ett processmål som inne-
bär att 100% av de äldsta (biologisk 
ålder över 85 år) ska ha ett individuellt 
blodtrycksmål. Det målet ska också vara 
uppnått 2007-10-01. 

Vi arbetar enligt genombrottsmetoden 
med flera olika små tester för att uppnå 
vårt mål. Ett exempel på ett sådan test 
är att vi varje månad sätter upp en tavla 
i omvårdnadspersonalens matsal där 
vi skriver om olika läkemedel, detta ut-
värderas på så sätt att vi lämnar ut en en-
kät till personalen före tavlan sätts upp 
och samma enkät när den suttit uppe en 
månad, detta för att se om personalen lä-
ser och tar till sig vad vi skrivit om (om 
kunskapen ökat). 
Vi testar också att genomföra ortosta-
tiska blodtrycksmätningar på alla över 
85 år som står på vätskedrivande eller 
blodtryckssänkande läkemedel. Det går 
till så att patienten vilar först 20 minu-
ter, sedan tas ett blodtryck liggande, sit-
tande, stående direkt efter 1, 3, 5 och 10 
minuter. Doktorn får ta del av dessa mät-
ningar som då gör en bedömning om pa-
tienten har ett bra blodtrycksvärde eller 
om något behöver förändras vad gäller 
medicineringen. 
Vi prövar också att arbeta med symtom-
skattningsformuläret som presenterades 
i LÄR - UT utbildningen våren 2006. Vi 
har testat att använda det men kommit 
fram till att vi får väldigt olika svar på 
de olika symtomen på blanketten. Ibland 
kan det svaras både ja och nej på samma 
symtom om det är olika personer som gör 
skattningen. Därför håller vi utbildning 
för personal där vi går igenom symptom-
skattningen. Doktorn har även skrivit ett 
utvidgat formulär med frågor som hon 
vill ha svar på, att använda framförallt 
när svaren är JA i symptomskattningen.
 
Ingegerd Larsson,
Sjuksköterska i Marks kommun
kontaktperson för teamet
E-mail:ingegerd.larsson@mark.se
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Rutinen för akutläkemedels-
förråden inom kommunal hälso- 
och sjukvård är uppdaterad. 

Uppdaterad rutin  
för akutläkemedels- 
förråd 

Innehåll
Innehållet i förråden styrs av en baslista 
och en utvidgad lista som är gemensam 
för hela VGR. Baslistan innehåller de 
läkemedel som ska finnas i samtliga för-
råd. MAS avgör tillsammans med läkare 
och ansvarig sjuksköterska vilka av lä-
kemedlen från den utvidgade listan som 
verksamheten har behov av och eventu-
ellt ska finnas i i förrådet. 

Användning 
Läkemedlen i förrådet skall användas när 
akut behov uppstår antingen genom in-
dividuella ordinationer eller genom ordi-
nationer enligt läkares generella direktiv. 
För generella ordinationer gäller lokala 
överenskommelser. Ordination kan ges 
av läkare både inom öppen - och sluten-
vården till kommunal sjuksköterska.
Läkemedlen i förrådet kan användas till 
patienter inskrivna i kommunal hem-
sjukvård i ordinära och särskilda boen-
den, oavsett om de får sina läkemedel 
expedierade via recept eller dosexpedi-
tion/apodos. 

För att läsa hela rutinen och skri-
va ut beställningslistor gå in på: 
http://www.vgregion.se/vardgivarstod 
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”Linné är den svenska bygdens och 
torvans skald i lika hög grad som 

Bellman är stadens.” 
Oscar Levertin 

”Om man jämför med hur mycket 
resurser vi lägger på att utbilda 
föräldrar till nästan friska barn med 
hur mycket vi lägger på att utbilda 
anhöriga till nästan alltid sjuka gamla, 
då blir det rätt bisarrt.”

Gunnar Wetterberg, SACOs 
samhällspolitiske chef 

”För femtioelfte gången har det 
alltså bevisats: dialog och personliga 
möten är effektivare än monolog och 
anonym information.”

Ledare i Dagens samhälle

Tycker du om mat? Vår kultur spänner ju från Kajsa Varg som tog vad hon hade till konsten att koka soppa på 
en spik. Så här års kan vi ju blanda soppan med kirskål och maskrosor.
Här får du ett riktigt sommarrecept; till hängmattan, på vägarna och på badstranden. Enkelt att tillreda, också 
till många som buffé. 

Om soppa,  
evidens och mänskliga strutsar 
 

Snabb vetenskapssoppa med EBM
Ta en kastrull behandlad med förutfattade 
meningar, tillsätt rikligt med vatten och sätt 
på 6:an till det börjar stormkoka.

Gå till marknaden, välj råvoror som ger 
önskat resultat, välj så få försöksbuntar som 
möjligt.
(I kliniskt bruk kan du också använda 
djurmodell, se Perpel P et al, Brit Med J 
2006). Lägg i buntarna men inte för många, 
grytan måste koka hela tiden. Koka högst 
10 minuter om du vill ha krispiga fräscha 
slumpresultat.  
OBS! Undvik kontroller för då skär soppan 
sig. Om någon gäst ändå insisterar välj 
kontroller som säkert avviker från resten. 
Randomisering i köket kan förstöra allt. 
Koka upp snabbt igen.

Tillsätt rikligt med statistik analys, gärna 
exotiska sorter – och sjud sakta under lock 
tills soppan tjocknar så att samband tränger 
upp. Sila bort tunna analyser. Krydda med 
p-värden och red försiktigt med en knivsudd 
konfidensintervall.

Bjud gärna några gäster på smakprov innan 
soppan är klar. Välj de läckraste buntarna 
som aptitretare så blir det säkert stor åtgång 
sedan. Berätta att receptet är skapat av 
stjärnkockar – det brukar bädda för populari-
tet. Även försiktiga blandningar bli populära 
om de serveras rätt. 
(Fritt efter SBUs Vetenskap och Praxis nr 
1/2007).

 

Det här leder in mig på Anders Larsson serie 
om EBM.
Patienterna har som regel nytta av att 
vi systematiskt granskar och tar vara på 
vetenskapliga landvinningar. Ett exempel 
upptäckten av Helicobacterinfektioner i 
magsäcken som gjort att man slipper stora 
operationer. Det tog bara lite tid - bakterien 
upptäcktes redan på 1920-talet och forskarna 
som återupptäckte bakterien blev först refu-
serade när de beskrev sina fynd.
Samtidigt kan du bli en mänsklig struts med 
hjälp av EBM .
”Det finns inte evidens för detta” är lätt att 
säga och du menar kanske att riktigt bra 
studier med högt evidensvärde finns det i 
alla fall inte.  
Väldigt mycket och kanske t.o.m. med 
merparten av det vi ägnar oss åt i praktisk 
sjukvård är inte evidensbaserat på det sättet. 
Betyder det att det är dåligt? 
Förmodligen kommer vi eller våra barn i 
framtiden att skaka på huvudet åt en del vi 
gör idag. Annat kanske blir evidensbaserade 
med högt bevisvärde och en tredje del finns 
i gråzonen. Det finns inget bättre, det skadar 
inte så det blir kanske ”bästa tillgängliga 
kunskap” för områden som inte så lätt låter 
sig evidensbaseras. Hur evidensbaserar man 
förresten ”kärlek” så att alla förstår?
Med dessa invändningar så är ”EBM” ändå 
vårt hittills bästa system för att gradera 
kunskap. Det finns brister men också styrkor 
och har du möjlighet – dra gärna ditt strå till 
stacken. 

 

Här kommer efterrätten!
Skiva jordgubbar, banan och kiwi i lika stora 
bitar i ugnsfast form. Riv vit choklad och 
häll limesaft över frukten som gratineras i 
175 grader tills chokladen smält och fått fin 
färg. Servera med vaniljglass eller yoghurt-
glass. Bon appetit och glad sommar!

P.S.Maria Miesenbergers staty ”Mänsklig 
struts” finns nu att se utanför Borås Stads 
fullmäktigehus. D.S.

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare
Södra Torgets vårdcentral
ingmarie.skoglund@vgregion.se

Ordförande har ordet

Saxat


