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I detta nummer
Läkemedelshantering
En uppdaterad version av den 
bindande lokala anvisningen 
Läkemedelshantering finns 
nu publicerad. Läs mer om 
förändringarna. 

Sidan 2

Temaeftermiddagar med 
Läkemedelskommittén
Sedan drygt ett år tillbaka har 
Läkemedelskommitten haft en 
öppen temadel på sina möten. 
Då är alla som är intresserade 
välkomna att höra på fördrag 
kring olika teman. Den 19 
februari så var temat Lipider och 
Uffe Ravnskov pratade om sin 
syn på kolesterol. 

Sidan 3
Medicinska riktlinjer
Två regionala medicinska 
riklinjer finns med i detta 
nummer av LK-nytt. Riktlinjerna 
kring diagnostik och behandling 
av KOL samt Måttligt förhöjt 
blodtryck finns att läsa i 
mittuppslaget.    

Sidan 5-8

ESBL
Lisbeth Karlsson på Vårdhygien 
tar upp en bokstavskombination 
som inger respekt och onda 
farhågor och föranleder kraftfulla 
förebyggande åtgärder inom 
sjukvården.    

Sidan 10-11

För din och miljöns skull - prova först!
Miljön är i centrum när vi på nytt sätter fokus på 
provförpackningarna. 

Tack alla förskrivare på bilderna som också hjälper till !

 
Läkemedelskommittén
i Södra Älvsborg 2008  nr 2 

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

” Johan Björck, Överläkare, SÄS

Anders Larsson, Överläkare, SÄS

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

”

Brita Eklund, Överläkare,  
Alingsås lasarett

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

”

Finn David Nielsen, Överläkare, SÄS

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

”

Jan-Erik H Varildengen, Lungläkare, SÄS

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

”

Josh Monastyrski, Överläkare, SÄS

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

”

För din och miljöns skull:

Som du säkert vet finns numera de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Börja med att prova din medicin, om den 
fungerar för dig kan du hämta ut mer på apoteket.

 Genom att prova först kan vi spara mycket mediciner  
 som annars skulle hamna i soporna. På så vis bidrar du till  
 en bättre miljö.

 Vill du få mer information så tala med din läkare eller apotekare.

NÄR DU FÅR NY MEDICIN –  
BÖRJA MED ATT PROVA!

Zana Rekathati, Ögonläkare, SÄS

När du får ny medicin:

Numera finns de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Därför föreslår jag att du börjar 
med att prova den nya medicinen först. 
Om det fungerar bra för dig, kan du hämta ut  
mer medicin på apoteket.

Vill du veta mer, så tala med din läkare  
eller apotekare.

PROVA FÖRST!
”

”

För din och miljöns skull:

Som du säkert vet finns numera de flesta mediciner i prov- 
förpackningar. Börja med att prova din medicin, om den 
fungerar för dig kan du hämta ut mer på apoteket.

 Genom att prova först kan vi spara mycket mediciner  
 som annars skulle hamna i soporna. På så vis bidrar du till  
 en bättre miljö.

 Vill du få mer information så tala med din läkare eller apotekare.

NÄR DU FÅR NY MEDICIN –  
BÖRJA MED ATT PROVA!
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Utbildning för sköterskor med förskrivningsrätt

En uppdaterad version av den bindande 
lokala anvisningen Läkemedelshantering 
finns nu att läsa på www.vgregion.se/sas. 
Anvisningen, som ges ut av Kommittén 
för Vårdmetodik, hittar du under Vårdsam-
verkan och Lokala anvisningar. Här finns 
också en länk till motsvarande avsnitt i 
Handbok för Hälso- och Sjukvård som ges 
ut av Sveriges kommuner och landsting.

Under hösten har en arbetsgrupp med 
representanter från sjukhus, primärvård 
och apotek gått igenom de författningar 
och andra regelverk på området läkeme-
delshantering som förändrats sedan förra 
utgåvan från 2006. En allmän översyn med 
utgångspunkt från övrigt som hänt under 
året har också gjorts. Förändringarna gäller 
i huvudsak avsnitten om rekvisitionsrätt, 
generikalista, administrering av vacciner 
och biverkningsrapportering. För att göra 
det lite lättare att hitta bland författningarna 
som anges på de sista sidorna i anvisningen 
har ändringsförfattningar placerats under 
respektive grundförfattning. 

Rekvisitionsrätt (Kapitel 2 – Ansvar)
Socialstyrelsen fastslog i ett ställnings-
tagande våren 2006 att biomedicinska 
analytiker, laboratorieassistenter m.fl. inte 
får rekvirera läkemedel. Vilken kompetens 
som krävs för rekvisitionsrätt regleras av 

Läkemedelsverket (LVFS 1997:10). Detta 
innebär att endast läkare, sjuksköterskor, 
tandläkare och i viss utsträckning tandhy-
gienister har behörighet att beställa läkeme-
del på rekvisition från apoteket. 

Regiongemensam generikalista 
(Kapitel 3 – Ordination)
Nytt för 2007 är att den regionala terapi-
gruppen Generika ger ut en gemensam 
generika- och synonymlista för Västra 
Götalandsregionens slutenvård. Denna lista 
uppdateras varje halvår och den senaste 
upplagan kom ut 1 januari 2008. Listan 
ska finnas tillgänglig vid avdelningens/
mottagningens samtliga läkemedelsförråd 
och sjuksköterskor får göra utbyte enligt 
denna lista utan särskild läkarkontakt. 
Sjukhusapoteket gör också utbyte enligt 
generikalistan vid beställning av läkemedel 
på rekvisition.

Administrering av vacciner (Kapitel 
7 – Överlämnande/Administrering, 
samt Kapitel 11 - Läkemedelshante-
ring – primärvården)
Den som iordningsställer och administrerar 
vaccin ska dokumentera vaccinets batch-
nummer eller något annat identifikations-
nummer i patientjournalen. Sjuksköterskor 
som genomgått specialistutbildning till 
distriktssköterska eller specialistutbild-

ning inom hälso- och sjukvård för barn- 
och ungdomar är behöriga att ordinera 
läkemedel för vaccination till barn och 
vuxna enligt särskilda vaccinationsprogram 
(SOSFS 2006:24). 

Rapportering av biverkningar  
(Kapitel 8 – Biverkningar)
Studier har visat att rapportering av viktiga 
biverkningar kan utökas med hjälp av 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan även 
ge kompletterande information till de 
biverkningar som läkare rapporterat in. 
Läkemedelsverket har därför riktat sig 
särskilt till sjuksköterskor och har en anvis-
ning för sjuksköterskerapportering på sin 
hemsida. Ett enkelt sätt att rapportera 
en biverkning är att skicka in kopia på 
journalanteckning, t.ex. epikris, till den 
lokala biverkningsenheten i Göteborg. 
Mer finns att läsa på läkemedelsverkets 
hemsida www.mpa.se. 

Elisabeth Johansson
Leg Apotekare
Apoteket vid SÄS/Borås

Under  våren  anordnade 
Läkemedelskommittén i Södra 
Älvsborg en utbildning riktad mot 
sköterskor med förskrivningsrätt. 
Utbildningen var uppdelad i två 
delar där den första halvan 
bestod av en genomgång av REK 
2008. Denna del genomfördes 
av Läkemedelskommitténs 
informationsapotekare Tobias 
Carlsson och Georg Dolk. 
 
Den andra delen genomfördes 
av Lena Lindberg, hudläkare 
på Huddläkaremottagningen 
Telegrafen i Borås. Utifrån olika 
patientfall och bilder belystes 
olika hudsjukdomar som man kan 
stöta på i arbete som sköterska. 

Ny utgåva av lokala anvisningar kring 
Läkemedelshantering
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Uffe Ravnskov tillsammans med Per Sjödin, distriktläkare VC Fritsla.

LK-möten i ny form – teman för intresserade!

Läkemedelskommittén anordnar i 
anslutning till sina möten en öppen 
temadel för alla intresserade i södra 
Älvsborg. Syftet med dessa möten är 
att ge möjlighet till fortbildning och 
diskussion kring intressanta ämnen. För 
datum och tema gå in på LK:s hemsida,  
www.vgregion.se/lksodraalvsborg.  
För mer information och förslag på 
framtida teman kontakta   
georg.dolk@vgregion.se. 

Tema lipider
Läkemedelskommittén bjöd in Uffe 
Ravnskov till en välbesökt träff den 
19/2 för att berätta om sin forskning 
kring kolesterol. Uffe har under en lång 
tid varit en av Sveriges mest aktiva kri-
tiker till den sk kolesterolhypotesen som 
säger att kolesterol är en stark riskfaktor 
för hjärt-kärlsjukdom. Denna anser han 

inte håller måttet om man granskar de 
studier som ligger till grund för denna 
hypotes. Uffe Ravnskov tog upp flera 
exempel på studier som hade brister i 
detta avseende samt att de studier som 
talar emot hypotesen nästan aldrig refe-
reras i vetenskapliga artiklar. 

Uffe Ravnskovs hade även starka in-
vändningar mot livsmedelsverkets olika 
rekommendationer kring mättat fett som 
han ansåg kunna visa ha en mycket liten 
roll att spela för kolesterolvärdet och 
utveckling av aterosklerosprocessen.

Behandling
Både innan Ravnskovs genomgång och 
under hans genomgång påpekades det 
från flera håll att det finns dokumenta-
tion att lipidsänkande läkemedel har en 
skyddande effekt. Ett flertal studier vi-

sar tydligt på att en klar LDL-sänkning 
på 1 mmol/l med statiner får man en 
klar reduktion på alla parametrar som 
är knutet till hjärt-kärlsjukdom. Denna 
effekt på mortalitet och övrig sjuklighet 
är inte att förakta. Ravnskov ansåg att 
de positiva effekter man har sett med li-
pidbehandling endast gällde behandling 
med statiner och inte övriga behand-
lingsformer. Effekten beror troligen inte 
på sänkning av kolesterol utan någon 
annan mekanism. Samtidigt ansåg han 
att behandling med statiner var behäftad 
med mycket biverkningar och manade 
till försiktighet med preparatgruppen. 

Nästa tema
Vårens sista möte kommer att äga rum 
den 28 maj och med ett nytt tema. 
Denna gång kommer ett förvaltnings-
cheferna diskutera läkemedelsarbetet.  

Sedan drygt ett år tillbaka har Läkemedelskommitten haft en öppen temadel på sina möten. Då är alla som 
är intresserade välkomna att höra på fördrag kring olika teman. Den 19 februari så var temat Lipider och 
Uffe Ravnskov pratade om sin syn på kolesterol.

Hearing om Subutexmissbruk
Det finns ett tilltagande missbruk av Subutex 
(bubrenorfin) och förstahandsvalet vid be-
handling av opioidberoende bör därför vara 
Suboxone (bubrenorfin/nalaxon). Det kom 
man fram till vid en hearing som Läkemedels-
verket och Socialstyrelsen anordnade tidigare 
i vår. 
 
Läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjuk-
dom - ny rekommendation
Rekommendationen för läkemedelsbehand-

ling vid Parkinsons sjukdom uppdaterades vid 
ett expertmöte i november 2007. Parkinsons 
sjukdom är en progressiv neurodegenerativ 
sjukdom som i de flesta fall ger upphov till en 
typisk sjukdomsbild.

Betnovat med neomycin avregistreras
Betnovat med neomycin, kräm och salva, av-
registreras den 31 mars. Kontakta Apoteket 
AB vid behov av kombinationen.

Försäljningen av Somadril och Somadril 
comp upphör 
Försäljningen av Somadril och Somadril comp 
upphör den 1 juni 2008. Läkemedelsverket re-
kommenderar patienter som behandlas med 
läkemedlen att kontakta förskrivande läkare 

för att diskutera alternativ behandling. 

Läkemedelsguiden - nya upplagan publicerad
– Med den här boken vill vi läkemedelsträna 
svenska folket, säger professor Björn Beer-
mann, huvudredaktör för Läkemedelsgui-
den. Läkemedelsguiden är en lättöverskådlig 
och rikligt illustrerad bok om läkemedel som 
ges ut av Läkemedelsverket i samarbete med 
Svenska Läkaresällskapet. Nu har den andra 
upplagan publicerats.

Notiser från 
Läkemedelsverket
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Läkemedelsbiverkningar som orsak till 
inläggning på sjukhus är ett växande 
problem och äldre med många läkeme-
del är en riskgrupp.
LÄR-UT-bättre läkemedelshantering för 
äldre startade 2006 som ett samverkans-
projekt mellan ReKo, Läkemedelskom-
mitteén och ÄldreVäst Sjuhärad.
Totalt finns det nu 142 sjuksköterskor 
i sjuhäradskommunernas hemsjukvård 
som genom LÄR-UT fått verktyg att föra 
kunskapen vidare till omvårdnadsperso-
nal och kollegor om äldre och läkemedel. 
I Svenljunga har de 6 sjuksköterskorna 
som gick LÄR-UT 2006 nu  utbildat 320 
omvårdnadspersonal.
Borås Stad kunde genom regeringens 
stimulansmedel fortsätta med kompe-
tenssatsningen under 2007 0ch 2008. 
Under 2006-2007 har 90 LÄR-UT-sjuk-
sköterskor i sin tur utbildat över 1000 
omvårdnadspersonal (av 1500).Under 
våren 2008  pågår nu en utbildning för 
ytterligare 50 sjuksköterskor. De upp-
skattade föreläsarna har genom samtliga 
åtta kurser varit  Håkan Sinclair, geriat-
riker, Elisabeth Svensson distriktsläkare/ 
geriatriker, apotekarna Tobias Carls-
son, Georg Dolk, Maria Johansson och  
Hanna Ottosson. 
 

LÄR-UT- projektet har utbildat över 1000 
personal om läkemedel och äldre i Borås!

ÄldreVäst Sjuhärad genomförde nyligen 
en utvärdering genom en webbenkät till 
sjuksköterskorna. Enkätsvaren visar att 
majoriteten av sjuksköterskorna anser 
att:
Man använder sig av den kunskap och 
utvärderingsverktyg för läkemedelsbe-
handling som de fick i LÄR-UT och att 
utbildningen har uppdaterat kunskapen 
om äldre och läkemedel.
LÄR- UT-pärmen har varit mycket vik-
tig för att utbilda omvårdnadspersonal. 
På frågan om sjuksköterskorna märker 
några direkta förändringar så svarar 
många att både deras egen och omvård-
nadspersonalens uppmärksamhet angå-
ende läkemedelproblematik har ökat. 
Det visar sig genom fler frågor ställs om 
ordinationer, uppföljning om indikatio-
nerna fortfarande är aktuella, misstänkta 
biverkningar och hantering av läkeme-
del. Sist men inte minst tycker de att det 
är roligt och stimulerande att få utbilda 
omvårdnadspersonalen.

Omvårdnadspersonalen arbetar oftast 
närmast vårdtagaren och är viktiga ob-
servatörer  och majoriteten bedömer 
också att deras iakttagelser kan bidra till 

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

   

Symtomskattningen gjord:                 
                     

                  
                  

                  
                  

                  
          

 
Datum …………………..klockslag……………… 

070415  LÄR - UT  2                  
                  

                  
                  

                  
                  

                  
  

             
     

Symtom
Nej Ja Nytt?

Sedan 
när?

        
Skatta dina besvär med kryss på linjen

1.  Aptit
Inga besvär       

 

     Mycket stora 

alls                    
                    

                    
                    

                    
               besvär

2.  Diarré
Inga besvär       

 

     Mycket stora 

alls                    
                    

                    
                    

                    
               besvär

3. Förstoppning
Inga besvär       

 

     Mycket stora     

alls                    
                    

                    
                    

                    
               besvär     

4. Hosta  
Inga besvär       

 

     Mycket stora 

alls                    
                    

                    
                    

                    
               besvär

5. Illamående
Inga besvär       

 

     Mycket stora 

alls                    
                    

                    
                    

                    
               besvär

6. Muntorrhet

      
Inga besvär       

 

     Mycket stora 

alls                    
                    

                    
                    

                    
               besvär

Patientdata              

Namn:                   
                    

                    
        Personnummer:

Enhet:                  
                    

                    
         Puls:                   

                    
datum:

Blodtryck sittande:                   
  datum:                Blodtryck stående:                 d

atum:

Vikt :                 
                    

     datum:                Antal fall sista månaden:

                  
   

                  
 SYMTOMSKATTNING

vid ordinationsändring, läkemedelsgenomgång / årskontroll för att

inventera symtom och problem som kan vara läkemedelsrelaterade.

Skattningen utförd av: 

!  patient                  !
 närstående                 ! omvårdnadspersonal

                    
                    

                    
            ! sjuksköterska

namn:………………………………………………………

Upplever Du / patienten problem med:

V.g. vänd!

att minska läkemedelsproblem hos äldre. 
Ett av verktygen är att använda symtom-
skattningsblanketten för att dokumentera 
iakttagelserna och synliggöra problem/
besvär som kan höra ihop med läkeme-
del. Symtomskattning görs av den äldre 
själv och/eller tillsammans med närstå-
ende eller personal. Sjuksköterskan tar 
fram blanketten, symtomskattning görs 
inför årskontroll hos läkare, receptförny-
else/apodos och utvärdering av ordina-
tionsändringar. På detta sätt blir den en 
del i distriktsläkarens bedömningsunder-
lag för en bättre läkemedelsanvändning.
Många tankar och idéer om hur äldres 
läkemedelsanvändning kan förbättras 
har kommit fram i det här projektet och 
ett budskap som genomsyras är att alla 
behöver vara lyhörda, vaksamma och 
utvärdera ofta!

Marie Elm,
Distriktssköterska/projektledare  
LÄR-UT.
marie.elm@hb.se

Fråga efter LÄR-UT:s symtomskatt-
ning inför apodosförnyelse!

Sjuksköterskorna i Borås hemsjuk-
vård ordnar det.
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”Makten över läkemedelsinformationen 
– vem skall styra?”
Undertecknad deltog i årets Läkeme-
delsriksdag 22 januari i Stockholm. Ar-
rangörer för denna var SBU (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering, 
Läkemedelsverket (LV), Socialstyrelsen 
(SoS) och Läkemedelsförmånsnämnden 
(LFN). Dessa fyra myndigheter har oli-
ka roller inom läkemedelsområdet men 
ett gemensamt uppdrag att verka för en 
förbättrad läkemedelsanvändning. Detta 
innebär inte med automatik en minskad 
kostnad av läkemedelsbudgeten utan ska 
mer ses som en ur samhällssynpunkt mer 
kostnadseffektiv användning.

Rubriken för årets sammankomst var 
”Makten över läkemedelsinformationen 
– vem skall styra?”.
Förmiddagens möte upptogs av diskus-
sioner om hur man vill att patienterna i 
framtiden skall nås av information eller 
marknadsföring angående receptbelagda 
läkemedel. Alla medverkande myndig-
heter och patientorganisationer var emot 
direktreklam som rör receptbelagda läke-
medel till allmänheten. Men gränslandet 
mellan information och marknadsföring 
kan vara dunkel. Läkemedelsindustriför-
eningen (LIF) menade att företagen inte 
driver frågan om direktreklam. Uppfatt-
ningen som kom fram var dock att indu-
strin idag i allt större omfattning använ-
der sig av marknadsföring via massmedia 
inklusive internet. Ett exempel på detta 
kan vara vaccin mot livmoderhalscancer. 
Påverkan kan ske via reportage eller an-
nonsering med webbadresser varifrån 
man kan länka sig vidare till olika form 
av information/rekommendationer/an-
nonsering. Att det på dessa sidor sedan 
står att vissa flikar endast är till för sjuk-
vårdspersonal lär väl inte stoppa patien-
ten som öppnat sidan…
Dessa former av information/marknads-
föring sker mestadels för nya terapier – 
finns det gamla likvärdiga till lägre pris? 
– kan det vara så att vårdgivare undan-
håller viss behandling av kostnadsskäl? 
(Kan det återigen handla om livmoder-
halscancer eller gula fläcken??).
Alla medverkande inklusive förskrivare 
var positiva till en ökad saklig opartisk 
information. Målet med detta är kunni-
gare patienter som är mer delaktiga i sin 
behandling.  
Är det en brist på information till dagens 
patienter? Information direkt riktad till 
allmänheten/ patienten finns från Läke-

medelsverket (inkl boken Läkemedels-
guiden), SBU, SoS och LFN, till detta 
kommer bipacksedel, patient-FASS, 
Apotekets information, sjukvårdrådgiv-
ningens hemsida, läkemedelsföretagen 
och NPL (Nationella Produktregistret 
för Läkemedel – direkt riktad till patien-
ten). Utöver detta kommer den viktigaste 
informationen, den från förskrivaren i 
samband med konsultationen. 
”Patientens ställning i vården måste stär-
kas” och som exempel nämndes bättre 
information om bl.a. läkemedel – Göran 
Hägglund, socialminister. Vari består 
bristen av information och hur skall den 
förbättras? -svaret på denna fråga var 
inte klar. 

Eftermiddagen handlade mer om infor-
mationen till förskrivarna/läkarna. Trots 
att informationen idag riktats allt mer 
mot allmänhet och beslutsfattare så får 
läkarkåren fortfarande en hel mängd av 
information och reklam.
Transparens var ett genomgående ord. 
Vid information från läkemedelsindustrin 
gäller det att förskrivaren är klar över 
syftet med informationen och att denna 
är efterfrågad – helst en tvåvägskom-
munikation. Läkemedelskommittéernas 

roll för en saklig producentobunden in-
formation lyftes fram. I läkemedelsför-
skrivningen påpekades risker med såväl 
över- som underförskrivning och inef-
fektiva terapier. Mycket kunskap finns 
hos de fyra myndigheterna men alla har 
ett stort problem med att nå ut med sin 
information till verksamheterna. Detta 
inkluderar också Socialstyrelsens Natio-
nella Riktlinjer. SBU kommer i framti-
den att arbeta mer med snabbare svar på 
ställda frågor och att snabbare kommen-
tera viktiga rapporter. Idag är det omöj-
ligt för den enskilde läkaren att följa med 
i all utveckling med 1,4 miljoner nya 
medicinska artiklar årligen.

Vem som skall styra informationen stod 
väl inte helt klart. Svaren under dagen 
var att en saklig och objektiv bred in-
formation till behövs till såväl patienter 
som förskrivare. Ansvaret att presentera 
denna ligger på såväl de fyra arrangerade 
myndigheterna som på industrin, huvud-
män (inkl läkemedelskommittéer), pa-
tientorganisationer, apotek m.fl.

Mats Elm
Distriktsläkare Borås
mats.elm@vgregion.se

 

KOM IHÅG: 

Använd REK-medel

Provförpackning?

Policy för samarbete mellan 
vårdgivare i Södra Älvsborg.
Det fi nns en överenskommelse om läkemedelsbe-
handling när vi remitterar patienter mellan Primär-
vård och Länssjukvård.

GRUNDPRINCIPER:
1. Patienter skall inte i onödan hänvisas 
 mellan olika vårdgivare.

2.  Det är viktigt att förskrivning av läke-
 medel sker på ett kostnadseffektivt sätt.

3.  Läkemedelskommitténs rekommendationer 
 skall i möjligaste mån följas genom att;

 a.  Läkemedelskommitténs rekommenda-
  tionslistor REK/SH används.

 b. Kronisk läkemedelsbehandling skall 
  omprövas regelbundet, minst 1 gång/år.

 c. Man skall i första hand använda 
  provförpackning vid ny läkemedels-
  förskrivning för långvarigt bruk.

I N F O R M A T I O N

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

För utförlig information se, www.vgregion.se/lksodraalvsborg

Har du fått det här 
bokmärket?

Vi vill påminna dig om policyn för 
receptförskrivning när vi remitterar 
patienter i Södra Älvsborg. 

Det allra viktigaste är att patienterna 
skall få tillräckligt med recept/
läkemedel till nästa planerade 
läkarbesök. 

Det finns ingen regel om en viss 
tidsperiod. Tänk efter hur mycket som 
behövs – fråga patienten. 

De övriga reglerna ser du här jämte och 
du kan läsa mer på vår hemsida.

”Flygande reporter”
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ESBL-larmet går…
Ännu en bokstavskombination som ing-
er respekt och onda farhågor och föran-
leder kraftfulla förebyggande åtgärder 
inom sjukvården.
Alla vårdgivare uppmanas nu att sna-
rast genomföra åtgärderna i STRAMA-
programmet ESBL-resistens hos tarm-
bakterier enligt skrivelse från Västra 
Götalandsregionens hälso- och sjuk-
vårdsdirektör och Smittskyddsenhetens 
STRAMA-läkare 080310.

Vad är egentligen ESBL?? 
Tarmbakterier tillhörande familjen En-
terobacteriaceae såsom E.coli, Klebsiel-
la pneumoniae, Proteus med flera är van-
liga orsaker till bakteriella infektioner i 
urinvägar, bukhåla, luftvägar och sepsis. 
Kroniska sår är också ofta koloniserade 
med tarmbakterier. 
Resistens kan uppstå genom bakterier-
nas produktion av enzym, betalaktama-
ser som inaktiverar betalaktamantibio-
tika (penicilliner och cefalosporiner). 
Om i stort sett alla betalaktamantibiotika 
omfattas talar man om enzymer med ut-
vidgat spektrum d.v.s. Extended Spec-
trum Beta-Lactamases. Då föreligger 
resistens mot cefuroxim, cefotaxim och 
ceftazidim.

Förekomst av ESBL
För ett decennium sedan var förekom-
sten av ESBL-bildande tarmbakterier ett 
intensivvårdsfenomen. Utbrott beskrevs 
i vårdmiljöer med svårt sjuka patienter 
och betydande antibiotikatryck. På sam-
ma sätt som för MRSA har utvecklingen 
med spridning av ESBL i vårdmiljöer 
och i samhället gått snabbare i många 
andra länder än i Norden. Det avspeglas 
exempelvis genom att många ESBL-
bildande bakterier fångas upp i scre-
eningodlingar för MRSA som görs på 
patienter som vårdats på utomnordiska 
sjukhus. Under de senaste 4-5 åren ser 
vi en stadig ökning av ESBL-förekomst 
i kliniska odlingar i Sverige och det har 
också förekommit sjukhusövergripande 
utbrott. Utbrottet på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala 2005- 2007 har varit det 
mest omfattande och krävt insatser mot-
svarande de 

stora MRSA-utbrotten i 
Sverige.

Följden av ESBL
Scenariet vid ökad spridning av ESBL-
bildande tarmbakterier är faktiskt mera 
hotfullt än för MRSA! Förutom resisten-
sen mot penicilliner och cefalosporiner 
förekommer nämligen ofta samtidig re-
sistens mot andra antibiotika till exem-
pel kinoloner och aminoglykosider. Det 
innebär att det finns mycket få antibio-
tika att ta till för behandling. Även en 
tämligen okomplicerad nedre urinvägs-
infektion kanske måste behandlas i slu-
ten vård med intravenös antibiotika som 
tidigare betraktats som intensivvårdslä-
kemedel!

ESBL i Södra Älvsborg
 Sedan 1 februari 2007 har mikrobiologis-
ka laboratorier anmälningsplikt vid fynd 
av ESBL-bildande bakterier. Det innebär 
att man har kunnat få en bild av utbred-
ningen i landet. Inget landsting eller region 

är 
för-

s k o -
nad. Under 

febr 2007 - jan 
2008 har 360 individer 

med ESBL registrerats i Västra Göta-
landsregionen och 34 i Södra Älvsborg. 
ESBL-fynd i odlingar på mikrobiologis-
ka laboratoriet SÄS de senaste åren för-
delar sig enligt diagram. En stor del av 
urinproven kommer från primärvården.

Riskfaktorer för ESBL
Viktiga riskfaktorer för uppkomst av 
ESBL är användning av cefalosporiner 
och kinoloner både i öppen och sluten 
vård. Långvarig sjukhusvistelse och IVA-
vård ökar risken för förekomst av ESBL 
liksom svår kronisk sjukdom, KAD och 
recidiverande urinvägsinfektioner. Bris-
ter i hygienrutiner ökar risken för intern 
smittspridning. Bidragande orsaker till 
utbrott har varit dåliga förutsättningar 
för att hålla en god hygien genom vård 
på flerbäddsrum, omflyttning av patien-
ter inom och mellan avdelningar och/el-
ler personalbrist. 

Strama 
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VÅRDHYGIENISKA RUTINER INOM 
KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG
Inom all kommunal vård- och omsorg 
gäller de rutiner som finns beskrivna i 
handbok för hälso- och sjukvård och lo-
kala anvisningar.
I Södra Älvsborg så har de sammanfat-
tats i en kommunal handbok: ”Vårdhy-
gieniska rutiner inom kommunal vård 
och omsorg i Södra Älvsborg” reviderad 
juli 2007”

Länk:
http://sas.vgregion.se/upload/SÄS/
Vårdhygien/Vårdhygieniska%20ru-
t iner%20inom%20kommunal%20
vård%20och%20omsorg,%20revi….pdf

Vad händer i Södra Älvsborg och 
på SÄS?
Under 2008 kommer infektionskliniken, 
vårdhygien och smittskyddsenheten i 
samverkan att erbjuda informationstill-
fällen om ESBL för läkare inom primär-
vård, SÄS och Alingsås.

Hur skall åtgärdsprogrammet til-
lämpas?
Åtgärdsprogrammet från STRAMA ”ES-
BL-resistens hos tarmbakterier” berör
diagnostik, övervakning, hygienrutiner 
och antibiotikastrategi. 

Diagnostik: Var frikostig med bakterie-
odling innan antibiotika sätts in!

Övervakning: Laboratoriet anmäler 
till Smittskyddsenheten. Vårdhygien får 
automatisk signal om positiva odlings-
fynd med ESBL och kontaktar berörd 
vårdavdelning. Vårdhygien kan också ta 
initiativ till smittspårning vid anhopning 
av fall.

Hygienrutiner: Viktigast är följsamhet 
till basala hygienrutiner! Alltid vård på 
eget rum med toalett vid diarré. Speci-
fika hygienrutiner för SÄS publiceras 
inom kort på VRI-processens hemsida. 
Regionövergripande riktlinjer för kom-

munernas särskilda boenden kommer 
under våren att publiceras på smittskydd-
senhetens hemsida.

Antibiotikastrategi: Intention – infek-
tion gäller fortfarande:  Minska använd-
ningen av cefalosporiner och kinoloner 
generellt! Inga kinoloner för behandling 
av okomplicerad cystit hos kvinnor.  
Se LK-nytt nr 4 2006.

Kvartalsrapporter om antibiotikaför-
skrivningen på SÄS kommer i fortsätt-
ningen att läggas ut på SIW-sidan. Ett 
styrande dokument ”Antibiotikabehand-
ling – riktlinjer för SÄS” kommer att pu-
bliceras under våren.

Lisbeth Karlsson
Överläkare
Vårdhygien
lisbeth.karlsson@vgregion.se

Referenser:
ESBL-resistens hos tarmbakterier. Förslag till 
åtgärdsprogram – november 2007.  
www.strama.se Dokument och rapporter.
ESBL-växande resistensproblem. Helena 
Hallgren, Ingegerd Gustafsson, Torvald Ripa. 
Läkartidningen 2007;104:3883-5
Extended –spectrum betalactamase-producing 
Enterobacteriaceae: an emerging public-health 
concern. Johann DD Pitout, Kevin B Laupland. 
Lancet Infect Dis 2008;8:159-66

  

Vårdrutinerna  är speciellt utarbetade 
för att användas i särskilda boenden och 
inom hemsjukvård och tar upp bl.a. ba-
sala hygienrutiner, personalhygien och  

rutiner vid livsmedelshantering för att 
förhindra smittspridning och uppkomst 
av vårdrelaterade infektioner.

Vårdhygieniska

rutiner

inom

kommunal

vård och omsorg 

i

Södra Älvsborg 

Juli 2007 
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Om organ-isationer, utredningar och resultat
”En man som vill visa sin godhet i alla sina 
handlingar går under bland dem som inte är 
goda” menade Niccolò Machiavelli i boken 
”Fursten” 1513. Machiavellis sätt att be-
skriva ledarskap – han hade maktpolitikern 
Ceasare Borgia (ca 1475-1507) i tankarna 
– har väckt nytt intresse den senaste tiden. 
Enligt den nyutgåva som denna gamla 
ledarskapsbok nu kommit ut i, får vi lättare 
att känna igen en despot i vår omgivning och 
att genomskåda andras argument när vi läst 
boken.

När det händer mycket omkring oss – och 
det gör det just nu i läkemedelsvärlden – är 
det inte konstigt att ledarskap och hur man 
hanterar förändringar blir intressanta. Att 
intresset är gammalt vittnar Machiavellis 
bok om. Liksom modet har formerna växlat 
under åren –  termerna ”löpande band”, 
”TQM”, ”Re-engineering” och ”processtän-
kande” känner du kanske igen?  Organ-isa-
tionen hamnar på nytt i sökljuset. Nu undrar 
du kanske om jag glömt alla stavningsreg-
ler? Tänk på din egen kropp så skriver jag 
vidare. 
Lars Reijes delbetänkanden i Apoteks-
marknadsutredningen droppar just nu ned 
lika tätt som regnet. De handlar bl.a. om 
utförsäljning av apoteken, hur sjukhusapote-
ken skall organiseras och om vilka läkeme-
del som kan köpas på andra ställen än på 
apoteken.
Till nederbörden hör också nya förslag om 
vårdval i primärvården. Det senaste bidraget 
kommer från vår egen region och kommer 
säkert också att påverka hur läkemedel 
används. 

Det finns många positiva möjligheter sam-
tidigt som det är lätt att stämma in i Anders 
Håkanssons reflektion (1) ”I dessa tider av 
evidensbaserad medicin (EBM) skulle man 
önska sig lite mer av EBO, evidensbaserad 

organisation”. Med EBO i baggaget kanske 
Sveriges primärvård kunde bli riktigt bra 
vad det lider! 
Ett annat område som kan komma att 
påverka oss är om det blir direktreklam till 
alla medborgare om läkemedel. Frågan är 
aktuell inom EU just nu och alla medborgare 
får säga sitt t.o.m. 7/4. Hur vill du ha det i 
framtiden? 
Att Sverige har en åldrande befolkning vet 
vi redan och hur vården skall klara av detta 
är en av de stora utmaningarna. Det ställer 
krav på samordning och att man undviker 
dubbelarbete ändå uppe från regeringskans-
liet och ned till enskilda förskrivare. Just 
funderar och utreder många i sjukvårdens la-
byrinter hur vi kan klara av detta. Ansvarsut-
redningens tankar bl.a. om regioner ligger 
som ett raster över Sverige. I det ljuset är det 
heller inte så konstigt att också läkemedels-
kommittéernas verksamhet granskas – i vgr 
och i flera delar av Sverige. Kan vi arbeta 
smartare? Enklare?

Nu tar jag fram organ-isationen igen. Om 
alla goda resultat från utredningarna skall 
fungera i livet behöver vi intrimmade organ 
i en FYSS-och-FAR-tränad kropp!  Hjärnan 
behöver känna och veta vad som händer i 
kroppens alla delar, och då är välfungerande 
öron i kombination med alla våra andra sin-
nen och hormoner inte att förglömma, livs-
nödvändiga. Det är klart att vi behöver en 
mun men inte bara för att tala eller ropa med 
utan också för att få i oss bra näring. Den be-
står av kunskap, lust och engagemang. Allt 
det andra som njurar, lever, hud och mjälte 
finns förstås också. Blodomloppet ser till att 
det kommer ut och i centrum finns – hjär-
tat. Utan det stannar organ-isationen.  Med 
hjärtat på plats kommer det att finnas ”Tid 
för samtal, tid att hålla händer, tid att lyssna” 
(2) också imorgon.

Vi behöver säkert se om vår sjukvårds-
organ-isation. Enligt Lars Werkö har den 
svenska modellen som nya medicinska 
landvinningar används i, inte ändrats sedan 
Axel Höjers tid. Han var generaldirektör för 
Kungliga medicinalstyrelsen och lade fram 
sitt förslag på 1940-talet(3).

Eftersom sjukvården är en kunskapsorgani-
sation är det viktigt att man organ-iserar så 
att kunskapen växer och tas väl till vara. Den 
utmaningen har den gemensam med många 
stora företag idag(4). 
Nu håller jag en tumme för en välfungerande 
organ-isation!

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

1. LT 2007-12-12 Stabil och enhetlig primärvård- 
inget för svensk primärvård!? Anders Håkansson, 
professor i allmänmedicin, Lund
2. LT 2008 s.705-706 Tid för samtal, tid att hålla 
händer, tid att lyssna . Johannes Järhult , professor, 
kirurgkliniken, Eksjö
3. DM 2008 nr 1-3,s.31.Ska Sverige göra om samma 
misstag som drabbat England? Lars Werkö, profes-
sor, Stockholm
4. DN.Jobb.27/3 2008, s.22. ”Alla vill ha en 
primadonna”.

Ordförande har ordet
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”Man ska inte underskatta lögnen och 
förmågan att ljuga för sig själv, det är 
en väldigt stor del av livet. För vi vet ju 
alla vad som väntar.”

Håkan Hellström

”Känslan av njutning beror inte bara 
på objektiva fakta i upplevelsen 
i sig, utan också på förväntningar av 
upplevelsen. Dessutom visar studien 
att förväntningarna kan manipuleras 
genom prisförändringar.”

Antonio Rangel, Harvardprofessor om 
hur försökspersoner utgick från att 
viner, som utgavs för att vara dyrare, 
ansågs bättre. Hur tänker vi om 
läkemedel?


