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Hypertoni
Hypertoni definieras med samma blodtrycks-
gränser som tidigare. Gränsen för hypertoni 
vid traditionell blodtrycksmätning på mottag-
ning är alltjämt blodtryck > 140/90 mmHg, 
men efter att diagnosen hypertoni ställts 
rekommenderas definition av målblodtryck. 
Det första steget vid blodtryckssänkande 
läkemedelsbehandling är fortfarande att sänka 
blodtrycket < 140/90 mmHg hos de flesta 
patienter, men målblodtrycket ligger hos 
många patienter lägre enligt de nya riktlinjerna:

• Hos individer < 65 år rekommenderas 
systoliskt målblodtryck mellan 120–129 
mmHg.

• Hos individer > 65 år rekommenderas 
systoliskt målblodtryck mellan 130–139 
mmHg.

• Hos individer > 80 år rekommenderas 
målblodtryck mellan 130–139 mmHg, 
förutsatt att behandlingen tolereras väl. 

Viktiga budskap från 
Läkemedelskommitténs 
utbildningsdag
Den 9 september anordnade Läkemedelskommittén en utbildning.  

Nedan presenteras viktiga budskap från föreläsningarna om Hypertoni,  

Hyperlipidemi, Restless Legs Syndrome samt ADHD hos barn och vuxna.

Text: Jens Lindqvist, Gustaf Joachimsson, Maria Palmetun Ekbäck och Birgitta Lernhage, Läkemedelscentrum

• Hos samtliga bör det diastoliska målblod-
trycket ligga < 80 mmHg, förutsatt att 
behandlingen tolereras väl.

I de europeiska riktlinjerna definieras blod-
tryck 130–139/85–89 mmHg som ”högt 
normalt blodtryck”. Utan andra riskfaktorer 
rekommenderas inte någon farmakologisk 
behandling i nuläget vid högt normalt blod-
tryck. Dock, om mycket hög risk för kardio-
vaskulär sjukdom föreligger, bör läkemedels-
behandling övervägas, särskilt vid förekomst 
av kranskärlssjukdom.

Hypertoni är ett av de områden inom den 
medicinska vetenskapen som är mest studerat. 
Störst är det vetenskapliga underlaget för 
mätning av blodtrycket med traditionellt 
mottagningsblodtryck, men allt fler studier 
tillkommer som stödjer användning av hem-
blodtrycksmätning respektive 24-timmars 
blodtrycksmätning. Dessa metoder att mäta 
blodtryck bör idag ses som ett komplement, 
inte en ersättning av, mottagningsblodtryck.

• Diagnostisk gräns vid hemblodtrycksmät-
ning: ≥ 135/85 mmHg (medelblodtryck av 
mätningar morgon och kväll under 3–7 
dagar).

• Diagnostisk gräns vid 24-timmars blod-
trycksmätning:

 ≥ 130/80 mmHg (medelblodtryck över  
hela dygnet). 

 ≥ 135/85 mmHg (medelblodtryck dagtid).
 ≥ 120/70 mmHg (medelblodryck nattetid). 

Vid initiering av farmakologisk blodtrycks
sänkande behandling rekommenderas  kombi
nationsbehandling till flertalet patienter. 

Denna rekommendation grundar sig i att 
många patienter idag inte når behandlingsmål 
– hälften av patienterna når idag inte under 
den diagnostiska nivån 140/90 mmHg. 
ACE-hämmare/kalciumflödeshämmare eller 
ACE-hämmare/tiaziddiuretikum är den kom-
bination som lyfts fram i första hand.

Hyperlipidemi
I de senaste riktlinjerna från ESC/EAS är mål- 
nivåer för LDL sänkta för flera riskgrupper. 
Risker beräknas lämpligen med RISKSCORE 
eller i NDR-kalkylatorn för diabetiker. Patien-
ter med mycket hög risk för kardiovaskulär 
död har nu ett målvärde på LDL < 1,4 
mmol/l. En statinbehandling ensamt eller i 
kombination med ezetimib är förstahandsval 
för att åstadkomma detta. PCSK9-hämmare 
kan bli aktuella i vissa fall med extra hög risk 
där statiner inte räcker/tolereras. I så fall ska 
det sättas in av specialistläkare som sysslar 
med just detta, dvs i dagsläget är detta inget 
för primärvården att nyinsätta.

Familjär hyperkolesterolemi bör miss 
tänkas vid mycket höga kolesterolvärden och 
förekomst av kända komplikationer till hyper
kolesterolemi hos förstagradssläkting.

Värdena och kombinationerna beskrivs bäst 
i boken Rekommenderade läkemedel, sid 77. 

Det är viktigt att man innan remittering 
bedömer möjliga sekundära orsaker som finns 
till kraftigare hyperkolesterolemi vilka är: 
diabetes, kraftigare övervikt, njursvikt,  
kolestatisk leversjukdom, alkoholöver- 
konsumtion och hypotyreos.
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Restless Legs 
Syndrome, RLS
RLS är en vanlig sjukdom. Studier har visat en 
prevalens på 8–15 % i den vuxna befolkning-
en och det är vanligare hos kvinnor. RLS 
förekommer i alla åldersgrupper men debute-
rar ofta i 30–40-årsåldern.

Det finns en primär form med autosomalt 
dominant ärftlighetsgång i flertalet fall.

Sekundär form kan orsakas av järnbrist 
(vanligast), läkemedel (Propavan, SSRI, tri-
cyklika, dopaminantagonister, Litium, stati-
ner), uremi, graviditet. Brist på vitamin B12 
och folat kanske kan orsaka sekundär RLS 
men sambandet är inte klarlagt. Järnbrist kan 
vara orsak trots relativt normala järndepåer 
och därför ska ferritin > 45 mikrog/l eftersträ-
vas för att utesluta järnbrist.

En majoritet av drabbade har adekvat 
hjälp av icke-farmakologisk behandling. 

De som behöver farmakologisk behandling 
rekommenderas i första hand pramipexol i 
upp till 0,54 mgstyrka. Vid smärtor eller om 
pramipexol haft effekt som avtagit kan gaba-
pentin eller pregabalin vara ett alternativ eller 
användas som tillägg. Flera andra preparat kan 
vara aktuella vid svårbehandlade tillstånd, och 
det kan då vara av värde att ha en kontakt 
med neurologen först.

ADHD hos barn  
och vuxna
ADHD (attention deficit hyperactivity disor-
der) uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 
är en av de vanligaste utvecklingsneurologiska 
störningarna hos barn. Prevalensen globalt är 
5,3 %. 25 % av patienter med missbrukspro-
blematik har ADHD. Bland män i fängelse är 
prevalensen 40 %.

Symtomatologi
ADHD är ett beteendesyndrom med bl a 
bristande förmåga att styra uppmärksam- 
heten, distraherbarhet, emotionell labilitet, 
impulsivitet, svår hyperaktivitet, rastlöshet 
med eller utan inlärningssvårigheter.  

Komorbiditet
Komorbiditet är vanligt och kan variera bero-
ende på ålder. Hos barn förekommer autism, 
tics och trotssyndrom. Komorbiditet hos unga 
vuxna kan vara ångest, depression och  
substansbrukssyndrom.  

Patogenes
Patogenesen för ADHD är ej till fullo känd. 
En genetisk orsakad obalans mellan dopamin- 
och noradrenalintransmissionen i centrala 
cortex kan spela en viktig roll. Ett stort antal 
studier har visat strukturella avvikelser med  
bl a minskad hjärnvolym (cerebralt och cere-
bellärt) hos barn. Framför allt ses de struktu-
rella hjärnförändringarna prefrontalt.  
I prefrontala cortex regleras uppmärk-
samhet och exekutiva funktioner.  
Hos barn och vuxna ses funktionella 
avvikelser i mesolimbiska banan 
vid presentation av stimuli som 
förutsäger en belöning. 

Behandling
Basen i behandlingen utgörs 
alltid av psykosociala åtgärder 
samt pedagogiska insatser.

Farmakologisk behandling
ADHD-läkemedlen förstärker katekolam-
intransmissionen (noradrenalin, dopamin)  
i hjärnan. 

Läkemedelsbehandlingen ska individuali
seras. Behandlingen med ADHDläkemedel 
är fördelaktigt ur ett samhällsperspektiv, då 
det i större studier visat sig minska risken för 
kriminalitet samt underlätta återanpassning 
för personer i fängelse.

Följande preparat har visat effekt i studier:

• Metylfenidat (Methylphenidate/Concerta, 
Ritalin, Medikinet, Equasym) – Noradre- 
nerg och dopaminerg återupptagshämmare

• Lisdexamfetamin (Elvanse) – Noradrenerg 
och dopaminerg återupptagshämmare 

• Atomoxetin (Atomoxetin) – Noradrenerg 
återupptagshämmare

• Guanfacin (Intuniv) – Selektiv  
alfa 2-receptoragonist

Preparaten har olika effektduration vilket 
underlättar möjlighet till individanpassad 
behandling. Metylfenidat är förstahandsme-
del. Lisdexamfetamin ett alternativt första-
handsmedel till vuxna. Lisdexamfetamin 
omvandlas i blodet till amfetamin, som på 
grund av hastigheten på omvandlingen får en 
längre effektduration (13–14 timmar) med en 
jämnare serumkoncentration. Detta kan 
minska missbrukspotentialen. Atomoxetin 
kan vara indicerat vid komorbiditet med svåra 
tics, ångest eller depression och vid missbruk/
risk för missbruk hos patient eller i familjen.
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Fråga

Finns det en dokumenterad eller teoretisk tänkbar interaktion mellan 
fluoxetin och desogestrel som kan leda till en minskad effekt av  
fluoxetin?

En ung tjej behandlas för depression, ångest och oro med fluoxetin 
som ger viss effekt. Sedan några veckor tillbaka har desogestrel satts in. 
Ganska omgående efter insättningen av desogestrel har nedstämdhet 
och ångest ökat. Frågan är om desogestrel kan ha minskat effekten  
av fluoxetin?

Om så är fallet, finns det ett annat SSRI utan en sådan interaktion?

CLINT – centrum för 
läkemedelsinformation 
i T-län

Frågor till CLINT skickas in per mail till  
CLINT@regionorebrolan.se

Sammanfattning av svaret

Dokumentation för en interaktion mellan 
de två läkemedlen går inte att finna. 
Däremot beskrivs depression som biver-
kan av desogestrel och andra orala anti-
konceptionella läkemedel. Alternativa 
former av kontraception kan därför över-
vägas. Om det finns misstanke att kon-
centrationen av fluoxetin är påverkad 
oavsett anledning kan fluoxetins koncen-
tration i blodet mätas.
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I CLINT-fallet – se artikel sid 52 – beskrivs 
ett fall, där en ung patient står på ett antidep- 
ressivt läkemedel (fluoxetin) och sätts sedan in 
på ett oralt antikonceptionellt medel (desoge-
strel). Ganska omgående efter insättningen 
observeras en försämring i patientens tillstånd. 
Frågan är om desogestrel kan ha interagerat 
med fluoxetin antingen genom att påverka 
fluoxetins koncentration eller dess effekt. 
Frågan gäller alltså en interaktion.

Det finns olika typer av interaktioner. 
Påverkas läkemedelseffekten är det en farma-
kodynamisk interaktion. Påverkas läkemedels-
koncentrationen är det en farmakokinetisk 
interaktion, dvs hur kroppen tar upp, fördelar 
och slutligen gör sig av med läkemedlet. Farma-
kokinetik och farmakodynamik är kopplade 
till varandra, inte alltid på ett enkelt sätt, men 
ofta behövs det en viss koncentration över en 
tid för att nå en effekt. 

I CLINT-fallet var orsaken till problemet 
en effekt av desogestrel. Frågan handlade om 
en eventuell interaktion. Det var därför nöd-
vändigt att undersöka även farmakokinetiska 
aspekter och särskilt halveringstiden.

En påverkan på läkemedelskoncentration 
är teoretiskt möjligt på två olika sätt: Deso-
gestrel (eller någon av dess nedbrytningspro-
dukter, så kallade metaboliter) kan påverka 
hur mycket fluoxetin som 
kommer in i kroppen. Eller 
så kan desogestrel påverka 
hur snabbt fluoxetin (och/
eller dess aktiva metaboliter) 
försvinner ur kroppen. Det 
finns dock ingen dokumen-
tation som tyder på att   
desogestrel påverkar fluoxe-
tinkoncentrationen på något 
av dessa sätt. Ändå kan det 
finnas effekter som inte är 
undersökta och därmed inte 
dokumenterade. Man kan 
ändå ha en kvalificerad gissning om att en 
sådan interaktion har skett. Då behövs det 

Halveringstid – när kan 
man förvänta sig effekt?
Läkemedlens både önskade och oönskade effekter är ofta kopplade 

till läkemedlets koncentration. Koncentrationen förändras över tid  

och det finns metoder för att få en uppfattning hur fort koncentrationen 

förändras. För de flesta läkemedel är halveringstiden en parameter som ger en uppfattning 

om hur lång tid detta tar. I denna artikel diskuteras därför parametern halveringstid.

Text: Michael Andresen, Läkemedelscentrum

kunskap om fluoxetins och desogestrels farma-
kokinetik och vad halveringstiden har för 
betydelse.

Fluoxetins öde i kroppen
Fluoxetins farmakokinetik är komplex och 
flera artiklar har beskrivit detta. Nedan ges en 
mycket förenklad version.

Fluoxetin bryts ner till norfluoxetin en s.k. 
aktiv metabolit, som i detta fall har en antidep- 
ressiv effekt i likhet med modersubstansen 
fluoxetin.

Fluoxetins och norfluoxetins elimination 
ur blodet följer ett tidsförlopp, där inte samma 
mängd, utan samma andel av läkemedlet för- 
svinner per tidsenhet; dvs en s.k. ”linjär kine-
tik”, eftersom effekt och dosändring är linjärt 
korrelerade till varandra. En viktig tidsenhet i 
sammanhanget är halveringstiden som be-
skrivs närmare nedan.

Både fluoxetin och norfluoxetin hämmar 
enzymet som huvudsakligen bryter ner fluoxe-
tin, vilket leder till att fluoxetin bryts ner lång- 
sammare vid upprepad dosering jämfört med 
vid en singeldos [1, 2].

I genomsnitt tar det 20–30 dagar för krop-
pen att eliminera 96 % av fluoxetinet och 
20–80 dagar att eliminera 96 % av norfluoxe-
tinet vid upprepad dosering [2, 3].

Desogestrels öde i kroppen
Desogestrel omvandlas efter absorption 
snabbt till den aktiva metaboliten etono- 
gestrel. 4–5 dagar efter insättning eller dos-
ändring uppnås jämvikt mellan upptag och 
utsöndring [4]. Etonogestrel och övriga 
metaboliter av desogestrel elimineras bl a 
som sulfater och glukuronider via njurarna 
[5–7]. Även desogestrel och etonogestrel 
följer en s.k. linjär kinetik.

Halveringstid
Den tid det tar för koncentrationen av läke-
medlet i blodet, efter en dos, att minska till 
hälften kallas för halveringstid, förkortat 
som T1/2. Efter fem halveringstider har i 
princip allt (96,875 %) utsöndrats, se tabel-
len nedan.

Av matematiska skäl är halveringstiden 
också den tid det tar för att i början av en 
upprepad eller kontinuerlig dosering halvera 
skillnaden mellan den aktuella koncentratio-
nen i blodet och den slutliga koncentratio-
nen när jämvikten (steady state) har upp-
nåtts (CSS). Vid start av en behandling eller 
efter en dosändring tar det på motsvarande 
sätt fem halveringstider att uppnå jämvikts-
koncentration, se tabell nedan.

  Efter singeldos Vid kontinuerlig eller upprepad dosering

T1/2 Andel av startkoncentrationen Andel av CSS Kvar till CSS

0 100 % 0 % 100 %

1 50 % 50 % 50 %

2 25 % 75 % 25 %

3 12,5 % 87,5 % 12,5 %

4 6,25 % 93,75 % 6,25 %

5 3,125 % 96,875 % 3,125 %
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är opåverkad. En förändring i effekt förväntas 
inträda efter tre–fyra halveringstider, vilket 
motsvarar minst 12 dagar. Enligt frågan börja-
de dock problemet omgående efter insättning-
en av desogestrel.

Skulle desogestrel påverka nedbrytningen 
eller utsöndringen av fluoxetin och/eller norflu-
oxetin, så förändras halveringstiden, då den är 
kopplad till clearance (se ovan). 

Av följande skäl är detta dock mindre  
sannolikt:

• Även om halveringstiden påverkas, är det 
inte sannolikt att effekten av fluoxetin 
minskar lika påtagligt och snabbt som i 
CLINT-fallet. För en sådan effekt behöver 
cellerna öka sin produktion av nedbrytande 
enzym, vilket tar tid (ofta några dagar).

• En ökad enzymproduktion korrelerar till 
koncentrationen av den inducerande sub-
stansen. Den terminala halveringstiden för 
desogestrel anges med 30 timmar och för 
etonogestrel med 25 timmar. Utifrån det 
kan man förvänta sig en effekt inom 3–4 
dagar.

• Enzymet CYP2D6 bryter huvudsakligen 
ner fluoxetin. Man har hittills inte kunnat 
visa att produktionen av CYP2D6 ökar på 
grund av ett läkemedel. Ett undantag är 
under graviditeten, då dess aktivitet kan  
öka med upp till 80 % [8].

Teoretiskt kan desogestrel eller en av dess 
metaboliter antingen öka eliminationen av 
fluoxetin/norfluoxetin eller minskar upptaget. 
Att effekten av fluoxetin avtar ganska omgåen-
de efter behandlingsstart med desogestrel talar 
dock emot att detta är orsaken.

Depressioner och humörsvängningar är 
beskrivna som vanliga biverkningar för deso-
gestrel [4] vilket gör detta till en mer sannolik 
orsak.

Diagrammet visar två kurvor för ett läkemedel 
med en halveringstid på 10 timmar. Den blå 
kurvan beskriver eliminationen efter en singel-
dos, den röda beskriver hur koncentrationen 
stiger vid kontinuerlig infusion. Y-skalan visar 
andelen av start/jämviktskoncentrationen i 
procent, inte i absoluta värden. De båda 
kurvorna är varandras spegelbilder. 

Denna kunskap kan hjälpa till att förstå 
när man kan förvänta sig en effekt, framför 
allt för läkemedel som behöver komma upp 
till en viss koncentration innan effekten  
inträder.

Halveringstiden är en s.k. sekundär  
parameter i farmakokinetiken som styrs av 
parametrarna: 

• Hur stor volymen är som läkemedlet för- 
delar sig i (den s. k. ”skenbara distributions-
volymen”, VD).

• Den blodvolym som fullständigt renas på 
sitt läkemedelsinnehåll per tidsenhet                                         
(den s. k. ”clearance”, Cl).

T_(1⁄2)≈0,7*V_D/Cl

I formeln ovan kan man se:

• Vid en ökad distributionsvolym (och en 
konstant clearance) ökar halveringstiden 
och det tar längre tid att nå jämvikts- 
koncentration.

• Minskar distributionsvolymen vid konstant 
clearance, minskar även halveringstiden och 
därmed nås jämviktskoncentrationen  
fortare. 

• Vid ökad clearance (och konstant distribu-
tionsvolym) blir halveringstiden kortare och 
det går fortare att nå jämvikt.

Däremot är det endast clearance (och inte 
distributionsvolymen) som har betydelse för 
nivån av jämviktskoncentrationen vid uppre-
pad dosering, men detta kommer diskuteras i 
en annan artikel.

I FASS anges för vissa läkemedel en ”ter-
minal halveringstid”. Det anges för läkemedel 
som har olika halveringstider i början och i 
slutfasen av eliminationen. En annan artikel i 
denna serie kommer att handla om varför ett 
sådant fenomen kan uppstå. Den konstanta 
halveringstiden, som man ser i slutfasen av en 
sådan elimination och som ofta står för hu-
vuddelen av eliminationen kallas för terminal 
halveringstid.

Vad betyder det för patientfallet?
Om desogestrel eller någon av dess metaboli-
ter skulle minska upptaget av fluoxetin, föränd-
rar detta inte halveringstiden, utan bara mäng-
den av fluoxetin som tas upp. Halveringstiden 
är kopplad till eliminationen, som i detta fall 

Sammanfattning
Med hjälp av halveringstiden kan man få 
en uppfattning om när man kan förvänta 
sig en förändrad effekt efter en dosänd-
ring eller vid en farmakokinetisk interak-
tion. Halveringstiden är därför en av de 
farmakokinetiska parametrarna som i 
kliniken kan vara värdefulla att känna till.

1–8: Referenslista till artikeln finns på  
Läkemedelskommitténs hemsida  
www.regionorebrolan.se/lakemedel  
under Läkemedelsrekommendationer/
Publikationer/dokument
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NOT ISER

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshante-
ring i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) beskrivs möjligheten 
för läkare att utfärda ett generellt direktiv om läkemedelsbehandling. 
Ett generellt direktiv är ett beslut om läkemedelsbehandling som gäller 
patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd. Det 
möjliggör för en sjuksköterska att efter bedömning iordningställa och 
administrera/överlämna läkemedel till en patient utan att det finns en 
individuell ordination. Ett generellt direktiv måste vara skriftligt och 
innehålla en mängd uppgifter för en säker hantering. 

Under hösten 2019 gjordes en kartläggning av de generella direktiv 
som används vid regionens enheter. Vid kartläggningen framkom att 

En revidering av Gröna häftet med tillhörande dokument har under den tidiga hösten 
slutförts och fastslagits, för första gången finns nu också Gröna häftet i Platina.

Många förtydliganden, kompletteringar och textmässiga justeringar har gjorts. Det 
har tillkommit stycken om introduktion av ny personal avseende läkemedelshante-
ring, samt ett stycke om vikten av korrekt hantering av insulin för slutenvårdade 
patienter (se också separat artikel i förra numret av Rapport om läkemedel). 

Mallen för lokal rutin har reviderats så att kapitelindelningen följer kapitlen i 
Gröna häftet. Mallen har bland annat kompletterats med stycken för att 
beskriva enhetens rutiner för utvärdering och uppföljning av en läkemedels-
ordination, hur man säkerställer att patienten får en uppdaterad läke-
medelslista samt hur man introducerar ny personal avseende läkemedels-
hantering.

Samtliga tillhörande dokument har reviderats, några av dem har genomgått en omfattande 
revidering så som dokumentet ”Läkemedel som får bytas ut – synonymbyte”. I dokumentet hänvisas 
också till Medicinklinikens lista ”Insulinsorter, utbytbara mot varandra”.

Uppdatering av Gröna häftet 
med tillhörande dokument

Kvalitetsgranskning av läkemedels-
hanteringen i regionens regi

Generella direktiv – revidering pågår
många generella direktiv upptar ett stort antal olika läkemedel och upp-
fyller inte alltid föreskrifternas alla krav.  

Den förvaltningsgemensamma läkemedelsgruppen (FÖL) har tagit del av 
kartläggningen och beslutat att förvaltningsgemensamma riktlinjer och 
rutiner för generella direktiv behöver tas fram. Det innebär en förvalt-
ningsgemensam baslista, en riktlinje och ett arbetssätt för hur den ska 
användas samt en rutin för förvaltning av listan. Genom en gemensam 
baslista eftersträvas att de generella direktiven ska uppfylla föreskriftens 
krav, följa Läkemedelskommitténs rekommendationer samt ha en mer 
enhetlig hantering på regionens olika vårdenheter och därmed uppnå 
högre kvalitet och en ökad patientsäkerhet.

Riktlinjer och rutiner  

för ordination och  

hantering av läkemedel

Gröna häftet

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården, 
HSLF-FS 2017:37 samt SOSF 2011:9 ska vårdgivaren som ett led i egenkontrollen säkerställa att hanteringen av läke-
medel i verksamheten regelbundet genomgår en extern kvalitetsgranskning.

Från 1 oktober har regionen ingått ett nytt avtal med sjukhusapoteket (ApoEx) om läkemedelsförsörjningen. Efter 
övergång till nytt avtal med ApoEx har regionen valt att inte upphandla kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 
utan utföra den i egen regi och farmaceuter från Läkemedelscentrum kommer att ansvara för genomförandet. 

Ett successivt övertagande har skett under 2020 då regionen och ApoEx har delat på genomförandet. Ett nytt arbetssätt 
har utarbetats och använts på de enheter som under året har kvalitetsgranskats av Läkemedelscentrum. Arbetssättet 
kommer att användas på samtliga enheter från 2021 och innebär en kombination av en förberedande webbenkät och 
därefter ett uppföljande möte. Kvalitetsgranskningen syftar till att identifiera möjligheter till utveckling och förbättring 
som bidrar till enheternas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete kring läkemedelshantering. 

Framtagande av fokusområden inför den årliga kvalitetsgranskningen görs i samarbete mellan Patientsäkerhets- 
enheten, områdesansvariga och Läkemedelscentrum.
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Viktiga budskap från Läkemedelskommitténs utbildning  
9 september – Hypertoni, Hyperlipidemi, Restless Legs 
Syndrome och ADHD hos barn och vuxna

SIDA 52  

CLINT-fråga: Finns det en dokumenterad eller teoretisk  
tänkbar interaktion mellan fluoxetin och desogestrel som  
kan leda till en minskad effekt av fluoxetin?

SIDA 53

Halveringstid – när kan man förvänta sig effekt?

SIDA 55 

Uppdatering av Gröna häftet med tillhörande dokument.

Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i regionens regi.

Generella direktiv – revidering pågår.

SIDA 56 

Mellansvenskt läkemedelsforum – Digitalt möte  
4 februari 2021

Innehåll 

Redaktionsråd
Överläkare Maria Palmetun Ekbäck
Klinisk farmakolog Michael Andresen
Informationsläkare Michael Holmér
Informationsläkare Gustaf Joachimsson
Informationsläkare Jens Lindqvist
Apotekare Birgitta Lernhage

Redaktör: Apotekare Birgitta Lernhage, 
birgitta.lernhage@regionorebrolan.se

Ansvarig utgivare  
Överläkare Maria Palmetun Ekbäck

Adress
Läkemedelskommittén
Läkemedelscentrum
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Telefon  
019-602 23 10

Webb  
www.regionorebrolan.se/lakemedel
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Universitetssjukhuset
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Gemensam utbildningsdag för läkare
Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt 
värde för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt 
sätt. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Målgrupp: Alla läkare, oavsett specialitet i Sjukvårdsregion Mellansverige/Uppsala-Örebros 
sjukvårdsregion.

Arrangör: Läkemedelskommittéerna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, 
Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Torsdagen den 4 februari 2021:

Moderator Björn Ericsson
 Specialist i allmänmedicin, ordförande läkemedelskommittén,  

Region Gävleborg

09.00 – 09.15 Välkommen

09.15 – 10.15 Hur effektiv är läkemedelsbehandling vid depression och ångest?
 Henric Jansson, överläkare, projektledare, primärvården Region Dalarna

10.30 – 11.30 Hjärtsvikt – farmakologisk behandling
 Christina Christersson, docent, överläkare, sektion hjärtsjukdomar,  

Akademiska Sjukhuset

11.30 – 12.30 Lunchpaus

12.30 – 13.30 Behandling med manligt könshormon – vad är evidensen?
 Thord Rosén, docent, överläkare, endokrinsektionen,  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13.45 – 14.45 Coronapandemin – lokal hantering
 Signar Mäkitalo, verksamhetschef/smittskyddsläkare,  

smittskydd/vårdhygien, Region Sörmland

15.00 Avslutning

Anmäl dig i första hand via www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum                  
senast den 20 januari 2021.

Deltagandet är kostnadsfritt för deltagaren och bekostas av de deltagande läkemedels- 
kommittéerna. Bekräftelse på din anmälan skickas när vi tagit emot din anmälan.

ANMÄL DIG  

SENAST 20 JAN  

2021

Foto: Per Arneborn

O N L I N E  4  F E B R U A R I  2 0 2 1

Deltagande via Zoom 

• Kongressen genomförs på grund av rådande pandemirestriktioner 
endast online via Zoom. Du behöver inte ladda ner någon mjukvara 
utan deltagandet kan ske via webbklienten i browsern. Den fungerar 
bäst med en aktuell version av Firefox, Google Chrome och Chromium 
Edge, men fungerar även med begränsningar med aktuella versioner 
av Safari och Microsoft Internet Explorer.

• Under kongressen kommer vi enbart att använda oss av digital teknik 
för kommunikation mellan föreläsare och åhörare, det gäller mento-
meterfrågor och frågor vid paneldiskussioner.

• Det kommer att finnas en möjlighet att testa sin uppkoppling i förväg; 
en länk och en tidpunkt kommer i slutbekräftelsen ca två veckor  
innan via mejl med avsändaradressen kristoffer@jmgraphic.se.  
Cirka en vecka före kongressen kommer sedan de definitiva länkarna 
för att delta i kongressen.

Mellansvenskt läkemedelsforum
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