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Läkemedel och miljö
Hur hamnar läkemedel i miljön?
Den vanligaste orsaken till att läkemedel 
hamnar i miljön är att läkemedel som lämnar 
kroppen passerar reningsverken och följer med 
det utgående vattnet till våra vattendrag. Det 
händer även att överblivna läkemedel spolas 
ned i handfat och toalett. Den främsta källan 
för läkemedelsutsläpp till den svenska miljön 
är avloppsvatten från hushåll, men en del 
kommer även från punktkällor såsom sjukhus. 
Mätningar har visat att sjukhusen i Region 
Örebro län står för ca 5-10 % av den totala 
mängden läkemedelsrester som når länets 
kommunala reningsverk. Läkemedelssubstan-
ser kan också komma ut i miljön i samband 
med läkemedelsproduktion. Tillverkning av 
aktiva läkemedelssubstanser sker till största 
delen utomlands och i vissa låglöneländer 
har extremt höga utsläpp av t ex antibiotika 
kunnat påvisas.

Rening av läkemedelsrester från 
avloppsvatten
Dagens avloppsreningsverk är inte anpassa-
de för att rena bort läkemedelsrester, vilket 
gör att många läkemedelssubstanser och 
nedbrytningsprodukter återfinns i sjöar, hav 
och bottenslam. Metoder finns dock för att 
avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten 
och ett fåtal reningsverk i Sverige har hittills 
utrustats för detta. 

Vid Nykvarns avloppsreningsverk i 
Linköping har man sedan 2017 en anläggning 

för fullskalig ozonering av avloppsvatten. 
Slutrapporten visar att anläggningen har en 
kapacitet att avskilja över 90 % av läkemedels-
resterna från det inkommande avloppsvattnet.

I Simrishamn pågår utbyggnad av läkeme-
delsrening vid tre avloppsreningsverk, varav 
den ena reningsanläggningen för läkemedel 
har varit i drift sedan 2019.

Ett nyligen avslutat pilotprojekt vid 
Degeberga reningsverk i Kristianstad visade 
att filtrering genom aktivt kol avskiljer mer 
än 99 % av mängden diklofenak, oxaze-
pam och karbamazepin från det ingående 
avloppsvattnet.

Utöver de ovanstående finns det pågående 
eller avslutade projekt vid reningsverk i 
Kalmar och Knivsta samt vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.

Avskiljning av läkemedelsrester kan ske 
via endera ozonering eller filtrering med 
aktivt kol, båda teknikerna möjliggör hög 
avskiljningsgrad, men medför också ökad 
energiförbrukning och/eller fler transporter 
och mer avfall. Därför bedrivs forskning på 
alternativa metoder för mer energieffektiv 
läkemedelsrening, bl a i Nederländerna. 

Krav på införande av reningsmetoder 
för läkemedel vid svenska reningsverk är på 
gång men det kommer att ta tid innan detta 
genomförts och det är inte heller troligt att 
kraven kommer att omfatta mindre renings-
verk. Det är därför viktigt att regionerna gör 
vad de kan för att hindra att miljöskadliga 

läkemedelssubstanser hamnar i avloppsvattnet 
och därmed miljön.

Läkemedel påverkar miljö och klimat
Läkemedel är framtagna för att stå emot 
biologisk nedbrytning och för att redan vid 
låga koncentrationer påverka fysiologiska 
processer i människan. Dessvärre innebär 
dessa egenskaper att många läkemedel når ut i 
våra svenska vatten där de riskerar att påverka 
vattenlevande djur och växter. 

I en nyligen genomförd undersökning 
av Vänern, Vättern och Mälaren påvisades 
förekomst av bland annat antiepileptiska, anti-
depressiva och blodtrycksreglerande läkemedel 
i samtliga sjö- och vattendragsprover. Även 
antibiotika och östradiol detekterades i flera 
provpunkter. Antibiotikaföroreningar bidrar 
till en ökad antibiotikaresistens hos bakterier 
och könshormoner och psykofarmaka kan 
redan vid låga halter orsaka störd könsdiffe-
rentiering och beteendeförändringar hos fisk 
och groddjur. 

Andra läkemedel där en betydande miljörisk 
påvisats är NSAID-preparat, och då i synnerhet 
diklofenak som har uppmätts i halter över-
stigande gällande gränsvärden i flera svenska 
vattendrag. En källa för utsläpp av diklofenak 
till svenskt avloppsvatten är användandet av 
antiinflammatoriska geler och sprayer, vilka till 
stor del sköljs av vid duschning. 

Utöver direkt påverkan på naturen bidrar 
även vissa läkemedel till negativ klimatpå-

Text: Susanne Keiter, Verksamhets- och ledningsstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Felix Pettersson, Läkemedelscentrum
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verkan. Det gäller framför allt lustgas och 
halogenerade anestesigaser där desfluran 
representerar den mest potenta med 2 540 
gånger starkare klimatpåverkan än koldioxid. 
Även drivgaser som ingår i inhalationssprayer 
och som i vissa fall används vid behandling av 
astma och KOL bidrar till förstärkt växthus-
effekt.

Hållbar läkemedelshantering i Region 
Örebro län
En medveten hantering av läkemedel är viktig 
för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 
I Region Örebro läns Program för hållbar 
utveckling 2021-2025 ingår två indikatorer 
som kopplar till läkemedel: 
• År 2025 ska antibiotikaförsäljningen/ 
 -förskrivningen i Örebro län vara högst  
 250 recept per 1000 invånare.
• Förskrivningen av prioriterade miljö- 
 belastande läkemedel ska hållas så låg  
 som möjligt.

Läkemedelskommittén har även fastställt en 
Handlingsplan för läkemedel och miljö där 
regionens arbete med att förebygga läkeme-
delshanteringens negativa miljökonsekvenser 
beskrivs.

Vid upphandling av läkemedel till sluten-
vården tas hänsyn till miljökrav liksom, i den 
mån det går, vid framtagande av behandlings-
rekommendationer.

Miljöbelastande läkemedel i fokus
Under de senaste åren har stort fokus legat 
på att minska förskrivning av diklofenak i 
regionen. Detta arbete kommer fortsätta, men 

fokus kommer utvidgas till att omfatta ytterli-
gare två miljöbelastande substanser; oxazepam 
och felodipin. 

Oxazepam
Såväl antalet patienter som receptexpeditioner 
per tusen invånare har stadigt sjunkit de senas-
te åren. Under 2020 bröts emellertid denna 
trend. Antalet patienter som fått oxazepam 
förskrivet fortsätter minska, men antalet 
receptexpeditioner ökar, vilket tyder på att de 
patienter som behandlas med oxazepam har 
hämtat ut läkemedel vid fler tillfällen. Detta 
kan vara en effekt av pandemin.

Minskad användning av bensodiazepiner 
medför många vinster för såväl patienter som 
samhället i stort. Vidare har oxazepam visats 
vara svårnedbrytbart i miljön och närvaro av 
substansen i vattenmiljöer har kopplats till 
stört beteendemönster hos fisk.

Felodipin
De senaste åren har antalet patienter som be-
handlas med felodipin minskat. I stället ses en 
ökning av amlodipin vilket är i enlighet med 
Region Örebro läns läkemedelskommittés 
rekommendationer.

Felodipin är svårnedbrytbart i miljön 
och är mer fettlösligt än amlodipin, vilket 
sammantaget gör att felodipin sannolikt är 
mer ekotoxiskt än amlodipin.

Diklofenak
Förskrivningen av diklofenak fortsätter gläd-
jande nog att minska. Tydligast minskning 
sågs i antal receptexpeditioner av utvärtes 
diklofenak mellan åren 2018-2019. Detta 

sammanfaller med en intensiv informations-
kampanj till såväl förskrivare som allmänhet 
kring dessa läkemedels negativa miljöpåver-
kan och tveksamma kliniska effekt. Frågan 
uppmärksammades såväl här i regionen som i 
landet i stort. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att den största mängden diklofenak för 
utvärtes bruk säljs receptfritt. 

Diklofenak uppvisar skadliga miljöeffekter 
och klassificeras därför som ett särskilt föro-
renande ämne. Detta beror på att diklofenak 
är toxisk för vattenlevande organismer även 
i små mängder, svårnedbrytbar i miljön och 
inte avskiljs i reningsverk med nuvarande 
teknik. Mot bakgrund av detta arbetar Region 
Örebro län för att användningen av gel- och 
sprayberedningar innehållande diklofenak ska 
minska. Ur miljösynpunkt tycks ibuprofen 
vara att föredra, men på grund av tveksam 
smärtstillande effekt är det osäkert om någon 
av dessa NSAID tillför någon nytta vid kutan 
administrering.

Åtgärder för minskad miljöpåverkan från läkemedel: 

• Välj icke farmakologiska metoder när så är möjligt. Förändrade levnadsvanor, fysisk aktivitet och samtalsmetoder kan vid vissa  
 diagnoser utgöra effektiva alternativ/komplement till farmakologisk behandling. 

• Använd i första hand de preparat som rekommenderas av Läkemedelskommittén. Vid val av rekommenderade preparat vägs  
 även risken för negativ miljöpåverkan in. 

• Följ Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning. 

• Be patienten att hämta ut den minsta förpackningen som går vid första uttaget på apoteket. 

• Gör en läkemedelsgenomgång vid behov. Det är vanligen lättare att sätta in än att sätta ut läkemedel. Genom att uppdatera  
 patientens läkemedelslista regelbundet kan vi minska onödig läkemedelsanvändning, vilket är positivt både ur patient- och  
 miljöperspektiv. 

• Uppmana patienten att lämna överblivna läkemedel till apotek. Detta gäller även förbrukade läkemedelsplåster, inhalatorer,  
 hormonringar mm då dessa även efter användning innehåller betydande mängder läkemedelsrester. 

• Följ gällande rutin för säker kassation av läkemedel inom den egna verksamheten. 

• Överväg begränsad giltighetstid för vissa typer av recept, såsom exspektansrecept på antibiotika. Detta för att förhindra att  
 patienten på eget initiativ använder antibiotika utanför indikation.

Du kan göra skillnad 
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Introduktion
CLINT-frågan i detta nummer av Rapport 
om läkemedel (sid 46) handlar om huruvida 
doseringen av ett läkemedel - i detta fall  
(lis)dexamfetamin - bör styras utifrån indivi-
duella variationer i dess metabolism. Svaret 
blev ett nej, med argumentationen att de en-
zym som metaboliserade amfetamin hade vari-
ationer, men att dessa inte ledde till en klinisk 
relevant effekt på hastigheten av amfetamins 
disposition (metabolism och elimination). En 
orsak till detta är att en stor del av amfetamin 
inte metaboliseras, utan utsöndras oförändrat 
via njurarna.

Vid en sådan CLINT-fråga måste vi ta reda på: 
• om det aktuella läkemedlet metaboliseras  
 över huvud taget
 - i vilken utsträckning
 - via vilka enzymer
 - hur påverkbara dessa enzymer är
• och hur mycket funktionen av dessa  
 enzymer kan variera mellan individer.

Principiellt om metabolism
Kroppen kan göra sig av med läkemedel på 
olika sätt. De två viktigaste vägarna är att 
läkemedelsmolekylen utsöndras oförändrad 
(ofta via njurarna) eller att den byggs om 
(metaboliseras) innan.

I en undersökning av de 200 vanligaste 
läkemedlen i USA 2002 fann man att ca tre 
fjärdedelar av dessa metaboliseras som huvud-
saklig clearancemekanism. För ca en fjärdedel 
var den renala eliminationen dominerande 
och resterande ca fem procent av läkemedlen 
eliminerades huvudsakligen via gallan. I de fall 
där läkemedlet metaboliserades var det första 
metabolismsteget i drygt 40 % av fallen en 
omsättning via ett av Cytokrom-P-450- 
enzymerna (ofta förkortat som CYP450  
eller bara CYP) [1]. 

De flesta läkemedel genomgår en ombygg-
nation (metabolism) innan de slutligen kan 
utsöndras. I typiska fall är denna metabolism 
en två-stegs-raket.

Det första steget (Fas 1) sker via sk 
CYP-enzymer. Dessa enzymer tar antingen 
bort metylgrupper som döljer mera reaktiva 
delar eller oxiderar molekylen på exponerade 
ställen.

Det andra steget (Fas 2) utgörs i typiska 
fall av sk UGT-enzymer. Dessa enzymer 
använder sig ofta av positioner där CYP- 
enzymerna i steg 1 har skapat en reaktiv 
grupp. Till denna position kopplas sedan 
en sockerliknande molekyl (glukuronsyra). 
Resultatet blir en mera vattenlöslig molekyl 
som därmed ofta kan utsöndras via njurarna.

I de allra flesta fall leder de båda ovan-
stående stegen till farmakologiskt inaktiva 
substanser; det finns dock undantag. Ett av 

dessa (tramadol) har diskuterats i en tidi-
gare artikel [2], ett annat utgörs av morfins 
6-glukuronid som är en i hög grad aktiv 
agonist på μ-opioidreceptorn.

CYP-systemet och dess nomenklatur
CYP-enzymer är ett system av flera ospecifika 
enzym som delvis överlappar varandra avseen-
de vilka substrat de kan bryta ner.

Dessa enzym har i dag en systematisk 
benämning som följer mönstret  
CYP<familj><subfamilj><gen>.  
Familjer och gener betecknas med siffror, 
medan subfamiljer får bokstäver. Ett exempel 
är CYP3A4, som alltså hör till familjen 3, 
subfamiljen A och gen 4 [3].

CYP-enzymerna har också en gemensam 
uppbyggnad med en hem-grupp med järn i 
centrum, som är viktig för enzymets oxideran-

Vanliga steg i metabolismen av läkemedel med Fas 1 och Fas 2, se text nedan.

Hur man blir av med  
ett läkemedel...
När ett läkemedel ges försöker kroppen att bli av med det. Olika 

vägar finns, varav en av de vanligaste är att metabolisera läkemedlen 

via två system av enzymer, Cytokrom-P-450-systemet (ofta betecknat 

som CYP450 eller bara CYP) och UDP-Glukuronyltransferas-systemet (i regel för-

kortat som UGT). Dessa två system, deras verkan och samverkan kommer översiktligt 

att diskuteras i denna artikel.

Text: Michael Andresen, Läkemedelscentrum
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de funktion. Konsekvenser av järns förmåga 
att byta laddning har diskuterats i en tidigare 
artikel om absorption av järn i tablettform [4].

Bland CYP-enzymerna är det (i fallande 
ordning) CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 
och CYP2D6 som metaboliserar de flesta 
läkemedel. Tillsammans står dessa fyra 
enzym för metabolisering av mer än 80 % 
av de undersökta läkemedlen i studien som 
omnämns ovan [1].

CYP-enzymerna uttrycks i olika vävnads-
typer och organ, men för många av dem 
är uttrycket i levern högst. Ett undantag är 
CYP3A4, som generellt har ett högre uttryck i 
tarmen än i levern [5].

Ett läkemedel kan i samband med 
absorption metaboliseras både i tarmväggen och 
i levern innan det når systemkretsloppet. Detta 
fenomen kallas för första-passagemetabolism 
och bidrar till att bara en del av det admini- 
strerade läkemedlet slutligen når målorganet.

I regel inaktiveras läkemedlet vid meta-
bolismen, men det finns undantag. Vissa 
läkemedel (sk prodrugs) får först efter meta-
bolismen en farmakologisk effekt (t ex kodein, 
fosfenytoin, aciklovir) eller byter effekt (t ex 
tramadol) [2]. Det förekommer även att ogif-
tiga substanser blir toxiska efter metabolismen 
via CYP-systemet (paracetamol) [6]. Dessa 
exempel har diskuterats i tidigare artiklar, se 
referenser ovan.

CYP-enzymerna har olika kapacitet att me-
tabolisera läkemedel. Många läkemedel kan 
metaboliseras via mer än ett av dessa enzym, 
men i regel finns det en ”huvudväg” där ned-
brytningen går fortast. Enzymernas aktivitet 
kan påverkas av andra substanser, vilket kan 
medföra att enzymaktiviteten minskar eller 
ökar. Detta kan leda till interaktioner som 
kommer att diskuteras i en senare artikel.

UGT-system
Även UGT-systemet består av flera enzymer 
med överlappande och bred förmåga att 
metabolisera läkemedel. Benämningen följer 
samma systematik som hos CYP-enzymerna.

Enzymer som tillhör UGT-gruppen överför 
glukuronsyra till läkemedelsmolekylen, ofta 
till stället som CYP-enzymerna har ”förberett” 
i fas 1-steget, se ovan. Detta steg kallas för 
”glukuronidering” eller ”konjugering”. Vissa 
läkemedel som redan har en passande struktur 
kan förbigå fas 1 och direkt konjugeras. 
Ett exempel är när valproat ges till vuxna.  
Interaktioner där aktiviteten hos UGT-enzy-
mer påverkas förekommer, men är ovanligare 
än hos CYP-enzymerna. Ett sådant exempel är 
en interaktion mellan valproat och lamotrigin, 
där valproat hämmar UGT-aktiviteten med 
minskad metabolism av lamotrigin som följd 
[7]. 

Polymorfismer
Det finns dessutom för vissa av både CYP- 
och UGT-enzymer så kallade polymorfismer 
dvs att olika människor ärver olika effektiva 
varianter av något av dessa enzym. Detta 
ämne kommer presenteras i en senare artikel.

[1-7] Referenslista till artikeln finns på Läkemedels-
kommitténs hemsida
www.regionorebrolan.se/lakemedel/ 
rapport-om-lakemedel

CYP-enzymerna har en central hem-
grupp med järn i centrum, som är viktig 
för enzymernas oxiderande funktion.
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Illustration: Michael Andresen, Läkemedelscentrum

Fråga

Finns det rekommendationer för hur dosering 
av lisdexamfetamin (Elvanse) kan anpassas 
utifrån genetiska variationer i dess metabolism?

Psykiatrin har ställt frågan om man kan beställa 
mätning av patientens metabola förmåga av 
lisdexamfetamin om det misstänks föreligga 
snabb/normal/långsam nedbrytning/metabolism.

Kan det vara ändamålsenligt att skriva ut en 
högre dosering av Elvanse än rekommenderat i 
FASS med stöd av ett sådant resultat?

Svar

Elvanse innehåller lisdexamfetamin [1]. I mole-
kylen är L-lysin bundet till amfetamindelen via 
en peptidbindning [2]. Denna bindning hy-
drolyseras i erytrocyterna [1] och det bildas 
D-amfetamin och L-lysin. Tiden till maximal-
koncentration av D-amfetamin anges som 4,4 
timmar [3] respektive 3,8-4,7 timmar beroende 
på samtidigt matintag [1].

 
 
För hydrolyseringssteget (det hastighetsbegrän-
sande steget för bildandet av D-amfetamin) 
hittas inga genetiska tester i kliniskt bruk och 
inte heller några indikationer på att det finns 
variationer som leder till en kliniskt relevant 
lägre bioaktivering.

D-amfetamin metaboliseras via en rad olika 
vägar, där bl a CYP2D6, men även CYP2C-sub-
former är involverade i bildandet av aktiva och 
inaktiva metaboliter. En stor andel av amfeta-
min (42 %) och en mindre andel lisdexamfeta-
min (2 %) elimineras oförändrad renalt [1,4,5]. 
Eliminationshalveringstiden för D-amfetamin 
anges till 11 timmar [1].

Databasen PharmGKB listar gener (DRD2, 
KAT2B, CDH13, OPRM1) där varianter kan 
påverka effekten (inte koncentrationen) av 
amfetamin (eufori, impulsivitet, reaktionstid, 
risk för att utveckla ett beroende). Evidensgra-
den bedöms i PharmGKB som låg [6]. 

I en postmortem-studie, där man undersökte 
intermediära och extensiva metaboliserare för 
CYP2D6, hittades ingen korrelation mellan 
amfetaminkoncentrationerna i de undersökta 
kroppsvätskorna och dessa båda CYP2D6- 
genotyper [7].

Sammanfattning

Utifrån det ovanstående kommer en farma- 
kogenetisk utredning av patienter inte kunna 
ge råd avseende dosering av amfetaminprepa-
rat (inklusive lisdexamfetamin). I stället kan en 
bestämning av plasmakoncentrationen, vid 
behov oannonserad, ge information som stöd 
vid beslut om dosering.

Om mätning av amfetaminkoncentrationen i 
blodet önskas, kan detta genomföras bl a på 
Avdelning for Klinisk farmakologi, St Olavs 
hospital i Trondheim/Norge. Amfetamin i urin 
kan analyseras på Klinisk kemi USÖ. I båda 
analyserna ingår även en mätning av D- och 
L-amfetamin, vilket kan ge information om 
eventuellt sidobruk.

[1-7]: Referenslista till artikeln finns på Läkemedels-
kommitténs hemsida 
www.regionorebrolan.se/lakemedel/ 
rapport-om-lakemedel

CLINT – centrum för 
läkemedelsinformation i T-län

Frågor till CLINT skickas in per mail till   
CLINT@regionorebrolan.se
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Inom hälso- och sjukvården hanteras läke-
medel med varierande kemiska och toxiska 
egenskaper. En del läkemedel, såsom vissa anti-
biotika, medför risk för uppkomst av överkäns-
lighet och kan genom sina toxiska egenskaper 
orsaka bestående skada. Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Cytostatika och andra läkemedel  
med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5) gäller 
för arbete med sådana läkemedel. 

Som komplement till föreskriften har en 
arbetsgrupp inom Hälso- och sjukvårds- 
förvaltningen tagit fram en regionöver- 
gripande riktlinje med råd som kan användas  
i verksamheten som stöd vid utarbetande  
av lokala hanterings- och skyddsinstruktioner 
på respektive enhet. 

Riktlinjen tar inte upp cytostatika 
men för dessa kan onkologiska klinikens 
riktlinje ”Hanteringsanvisningar cytostatika” 
användas som stöd.

I den nya riktlinjen finns en mall för riskbe-
dömning, en lista med rekommenderade be-
redningshjälpmedel och arbetsinstruktioner 
som även inkluderar lämplig skyddsutrust-
ning vid olika moment för en säker hantering 
av läkemedlen.

Riktlinjen beskriver också ansvarsfördel-
ning, arbetsmiljörisker, avfallshantering och 
vikten av städning i läkemedelsrummen där 
iordningställande sker.  

Förbättrade rutiner för hantering av dessa 
läkemedel samt för städning minskar mängd 
och spridning av antibiotikarester. För att 
minimera exponeringsrisken både för egen 
person, kollegor och patienter är det viktigt att 
all personal som hanterar läkemedlen känner 
till och följer framtagna rutiner.

Till våren planeras en halvdagsutbildning för 
sjuksköterskor som förutom riktlinjen för tox-
iska läkemedel kommer att handla om enteral 
administrering av läkemedel och blandbarhet 
vid administrering av intravenösa läkemedel i 
trevägskran. 

Utöver detta kommer det även att erbjudas 
tillfällen att ställa frågor om riktlinjen, få tips 
om arbetsgången vid riskbedömning och revi-
dering av lokala riktlinjer. Man kan då även få 
möjlighet att se och prova de beredningshjälp-
medel som rekommenderas. 

Riktlinjen och utbildningsmaterial finns på Läkeme-
delscentrums hemsida: www.regionorebrolan.
se/lakemedel/Läkemedelshantering – Region/
Hantering av cytostatika och läkemedel med 
bestående toxisk effekt

Ny riktlinje och råd för hantering av 
läkemedel med risk för toxisk effekt  
– dags att se över lokala rutiner!
Text. Helén Merkell, Läkemedelscentrum

Arbetsinstruktioner finns framtagna för 
• Perorala läkemedel (tabletter, kapslar, mixturer, pulver, granulat) 

• Injektionsläkemedel (iordningställande i spruta)

• Infusionsläkemedel (iordningställande i infusionspåse)

Risk för exponering kan 
reduceras markant genom  

goda rutiner, skyddsutrustning 
och beredningshjälpmedel
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SIDA 42-43
Läkemedel och miljö 

SIDA 44-45
Hur man blir av med ett läkemedel...

SIDA 46
CLINT-fråga: Finns det 
rekommendationer hur dosering 
av lisdexamfetamin (Elvanse) 
kan anpassas utifrån genetiska  
variationer i dess metabolism?

SIDA 47
Ny riktlinje och råd för hantering av 
läkemedel med risk för toxisk effekt 
– dags att se över lokala rutiner!

SIDA 48
Mellansvenskt läkemedelsforum  
– 2-3 februari 2022 i Gävle. Men 
kan utifrån pandemiläget ändras  
till ett digitalt möte.

POSTTIDNING B

Returadress:
Läkemedelscentrum

Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Redaktionsråd
Överläkare Maria Palmetun Ekbäck
Klinisk farmakolog Michael Andresen
Informationsläkare Kristina Bohlin
Apotekare Maria Calles
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

Gemensam utbildning för läkare 
Målgrupp: Alla läkare, oavsett specialitet i Sjukvårdsregion Mellansverige.
Arrangör: Läkemedelskommittéerna i Region Dalarna, Region Gävle- 
borg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region 
Västmanland och Region Örebro län. 

Onsdagen den 2 februari 2022
Moderator: Annika Braman Eriksson, specialistläkare allmänmedicin, 
Region Dalarna
Migrän (Anna-Karin Wärme, överläkare neurologi, Region Sörmland)
Stroke (Bo Danielsson, överläkare neurologi, Region Sörmland) 
Mat och hälsa (Maj-Lis Hellenius, professor, KI och Karolinska universi-
tetssjukhuset Solna, Stockholm)
Behandling av insomni (Kerstin Blom, leg psykolog, Region Stockholm)
Skör äldre - vad betyder begreppet? (Amelie Lindh Mazya, specialist- 
läkare geriatrik, Region Stockholm)
Sätta ut läkemedel - är det farligt? (Anders Tengblad, specialistläkare 
allmänmedicin, Region Jönköpings län)

Torsdagen den 3 februari 2022
Moderator: Björn Ericsson, specialistläkare allmänmedicin, ordförande 
läkemedelskommittén, Region Gävleborg
Läkemedelsdosering vid sviktande organfunktion (Lars Lööf, specia- 
listläkare gastroenterologi, överläkare läkemedelskommittén, Region Väst-
manland, Nadja Schuten Huitink, specialistläkare allmänmedicin, Region 
Dalarna, Torbjörn Linde, överläkare njurmedicin, Region Uppsala)
Hormonersättning vid klimakteriella besvär (Ann-Christine Nilsson, 
gynekolog, MHV-överläkare, Region Örebro län) 
Långvarig smärta (Mats Rothman, överläkare ortopedi, KBT-psyko- 
terapeut, Smärtrehab Region Västmanland)
Nedtrappning av opioider (Henrik Grelz, biträdande överläkare,  
specialistläkare allmänmedicin och smärtlindring, Smärtrehabilitering, 
Region Skåne) 
Smärta och utsättning av läkemedel (Åsa Kadowaki, specialist i psykia-
tri, leg KBT-psykoterapeut, konsultpsykiater, Region Kalmar)

Läkemedelskommittén bjuder länets AT-läkare på anmälningsavgiften. 
AT-läkare anmäler sig därför via mejl till Susanne Ramström på adressen 
susanne.ramstrom@regionorebrolan.se eller via telefon 019- 602 3512.

Planen nu är ett fysiskt möte; räkna i så fall med att det kan krävas att 
ett giltigt vaccinbevis kan uppvisas. 
Men vi följer pandemiläget; mötet kan komma att bli digitalt om det 
inte går att genomföra fysiskt.

Foto: Per A
rnebom

Mellansvenskt läkemedelsforum
2-3 februari 2022 i Gävle

Anmälan via www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum  
senast 31 december 2021.
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