
   

Rapport om

L ÄKEMEDELSKOMMIT TÉN I  REGION ÖREBRO L ÄN 

Nr 234 februari 2022 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rekommenderade läkemedel 
2022-2023 

NR 234 FEBRUARI 2022

Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 26:e upplaga och vänder sig 

som tidigare till en bred målgrupp. Den innehåller läkemedelsrekommendationer för 

de vanligaste sjukdomarna (dvs ”läkemedel som förskrivs av många till många”). 

Urvalskriterier för rekommenderade 
preparat 
Urvalskriterier för rekommenderade preparat 
är medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlig-
het samt säkerhet. 

Om dessa parametrar är jämförbara 
rekommenderas det preparat som är mest 
fördelaktigt ur kostnads- och miljöhänsyn. 

Hur är rekommendationerna 
uppställda? 

• Preparat som rekommenderas i första hand 
skrivs på färgade plattor och i texten med 
färgad stil. 

• Preparat som rekommenderas i särskilda 
situationer eller som ett andrahandsval 
omnämns i texten med kursiv stil. 

• Övriga preparat som bara omnämns eller 
beskrivs står i vanlig stil. Dessa är inte 
rekommenderade av kommittén. 

• Rekommendationerna är insatta i ett kort 
textsammanhang, där motivet för preparat-
valet framgår.
     Detta tror vi är värdefullt för att man 
ska kunna använda rekommendationerna i 
daglig praxis. 

• Läkemedel som bör förskrivas 
restriktivt till äldre har en 
”varningssymbol” bredvid preparatnamnet. 

• I slutet av boken fnns ett register som 
innehåller alla läkemedel som nämns i 
boken. 

• Av registret framgår det om preparatet är 
rekommenderat eller ej. 

• Kapitlet ”Läkemedel till barn” har 
ursprungligen tagits fram i samarbete 
mellan de sju regionerna i sjukvårdsregion 
Mellansverige. Kapitlet inleds med en egen 
innehållsförteckning. Preparaten/substan-
serna som rekommenderas i barnkapitlet 
ingår inte i registret i slutet av boken. 

Nytt 
I boken fnns ett avsnitt om ”Nutritionsbe-
handling vid sjukdomsrelaterad undernäring”. 

Bilagor 
Lathundar fnns längst bak i boken Rekom-
menderade läkemedel. De kan skrivas ut från 
vår hemsida www.regionorebrolan.se/lakemedel 
under Läkemedelsrekommendationer > Lathun-
dar och kort. 

Lathundarna är: 

• Rekommendation för egenmätning av 
blodsocker. 

• Vägledning vid behandling av kronisk hjärt-
svikt med nedsatt systolisk vänsterkammar-
funktion och reducerad ejektionsfraktion. 

• Initiering av blodtrycksbehandling enligt 
modiferade europeiska riktlinjer (ESC/ 
ESH) 2018. 

• Skattning av kardiovaskulär risk enligt 
Society of Cardiology, ESC. SCORE2 för 
individer 44–69 år och SCORE2OP för 
individer 70–89 år. 

• Sårbehandlingskort – rekommenderade 
såromläggningsmaterial. 

Bok, digital version på hemsida och 
via klinisk portal 
Rekommenderade läkemedel fnns som tryckt 
bok som uppdateras vartannat år. Boken fnns 
även i digital form där alla uppdateringar mel-
lan utgivningarna av boken fnns. Boken kan 
nås via vår hemsida www.regionorebrolan.se/ 
lakemedel under Läkemedelsrekommendationer 
samt i klinisk portal under webblänkar. 

Expertgrupper 
Totalt har vi 33 expertgrupper i Läkeme-
delskommittén med ca 125 personer som 
är delaktiga i arbetet. Återigen har alla i 
expertgrupperna gjort ett enastående arbete 
med revideringsförslag och motiv för rekom-
mendationerna. Förslagen har diskuterats i 
Läkemedelskommitténs informationsutskott 
för att slutgiltigt fastställas och godkännas av 
Läkemedelskommittén. 

Vi i Läkemedelskommittén hoppas att du 
ska ha stor nytta av boken. 

I detta nummer av Rapport om läkemedel 
presenteras ett axplock från boken. 

Maria Palmetun Ekbäck 

• Handläggning på sjukhus av vuxna patien-
ter med samhällsförvärvad pneumoni. 

• Akut konfusion hos äldre. 

• Checklista för identifering av symtom som 
kan vara uttryck för läkemedelsbiverkning 
hos äldre. 

• Äldre och läkemedel. 

• Förslag till behandling vid vanliga symtom 
hos äldre. 

• Konverteringstabell för opioider. 

• Nedtrappning av bensodiazepiner. 

• Åtgärder vid anafylaxi. 

QR-kod för att ladda ner 
hela boken Rekommenderade 

läkemedel 2022-2023 

Ordförande 
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Lipider som riskfaktorer 
Risken med lipidrubbningar är särskilt tydlig hos patienter med etablerad ateroskleros 

sjukdom. Andra riskfaktorer som nedsatt njurfunktion, diabetes mellitus, rökning, högt 

blodtryck och familjär anhopning av tidig aterosklerotisk hjärt kärlsjukdom förstärker 

kolesterolets riskökande effekt. Även faktorer som bukfetma, låg fysisk aktivitet och 

vissa psykosociala förhållanden verkar riskökande. 

Med lipidrubbningar avses förhöjda halter 
av totalkolesterol, LDL-kolesterol och/eller 
triglycerider samt sänkt halt av HDL-koleste-
rol. Ett direkt samband mellan kolesterolnivå, 
LDL-nivå och risk för att utveckla aterosklero-
tisk hjärt-kärlsjukdom har tydligt fastlagts i 
såväl epidemiologiska studier som interven-
tionsstudier. Låga HDL-nivåer (< 1,0 mmol/L 
för män och < 1,3 mmol/L för kvinnor) ökar 
risken för kardiovaskulära händelser oavsett 
LDL-nivå. Höga triglycerider (> 1,7 mmol/L) 
kan vara kopplat till ökad risk för hjärt-kärl-
sjukdom men där är sambandet något osäkert. 

Lipidrubbningar är vanliga i populationer 
med västerländsk livsstil. Det är viktigt att 
värdera om individens lipidrubbning ska 
behandlas med mediciner eller ej. Lipidprover 
bör tas före, eller i direkt anslutning till 
insättande av lipidsänkande behandling. 
Proverna behöver ej tas fastande. Icke fastande 
är triglyceridnivån dock ca 0,3 mmol/L högre. 
Vissa patienter med hereditära rubbningar 
behöver dock fortfarande ta fastande prover. 

Mycket höga kolesterolvärden har ofta en 
genetisk bakgrund och Familjär Hyperkoleste-
rolemi (FH) kan misstänkas vid totalkolesterol 
≥ 8 mmol/L. 

Riskvärdering för kardiovaskulär 
sjukdom 
Värdering av en individs risk för framtida 
kardiovaskulära händelser och död är central 
i det preventiva arbetet. Desto högre risk 
en individ har, desto större nytta har hen av 
riskfaktorintervention. Patienter med manifest 
hjärt-kärlsjukdom eller grav njursvikt har 
alltid mycket hög risk. Patienter med diabetes 
kan riskskattas enligt Nationella Diabetesre-
gistret, NDR (www.ndr.nu/risk). Hos personer 
utan känd hjärt-kärlsjukdom eller diabetes 
kan en multifaktoriell riskvärdering göras, gär-
na med hjälp av SCORE2 (för individer 44–69 
år) och SCORE2-OP (för individer 70–89 år) 
som kalkylerar 10 års risk för både fatala och 
icke fatala kardiovaskulära händelser. Se sid 5 i 
denna artikel samt bilaga 5 i Rekommenderade 
läkemedel eller utgå från övriga riskfaktorbil-
den. Observera att det är icke HDL-kolesterol 
(dvs totalkolesterol minus HDL-kolesterol) 
som används i SCORE2 och SCORE2OP. 

Patienter med mycket hög risk är de med: 

• Etablerad aterosklerotisk kärlsjukdom 
(kardiovaskulär sjukdom, cerebrovaskulär 
sjukdom, perifer arteriell sjukdom) 

• Kronisk njursjukdom med GFR < 30 ml/ 
min/1,73 m2 kroppsyta 

• Diabetes med organskada 
eller NDR: > 20 % 5-årsrisk för hjärt-
kärlhändelse 

• Familjär hyperkolesterolemi med ≥ 1 
riskfaktor 

Patienter med hög risk är de med: 

• Markant förhöjning av enskilda riskfaktorer 
såsom totalkolesterol > 8 mmol/L, systoliskt 
blodtryck ≥ 180 mmHg och/eller diastoliskt 
blodtryck ≥ 110 mmHg, eller rökare med 
> 20 paketår (antal paket à 20 cigaretter per 
dag × antal år) 

• Kronisk njursjukdom med GFR 30–59 ml/ 
min/1,73 m2 kroppsyta 

• Diabetes utan organskada men med risk-
faktor 
eller NDR: 8–20 % 5-årsrisk för hjärt-kärl-
händelse 

• Familjär hyperkolesterolemi utan riskfaktor 

Patienter med måttlig risk är de med: 

•  Diabetes (även unga) utan riskfaktor  
eller NDR: 2–7 % 5-årsrisk för hjärt- 
kärlhändelse 

Ytterligare riskfaktorer är t ex obesitas, heredi-
tet, fysisk inaktivitet, social utsatthet, kronisk 
infammation, psykisk sjukdom etc och bör 
beaktas vid riskvärderingen. 
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Behandlingsstrategier 
Läkemedelsbehandling ska alltid övervägas 
som tillägg till råd om levnadsvanor (kost, 
motion och rökstopp) i grupperna mycket 
hög risk och hög risk. I gruppen måttlig 
risk rekommenderas i första hand råd om 
förbättrade levnadsvanor. Det kan bli aktuellt 
med farmakologisk behandling i gruppen med 
måttlig risk och för utvalda fall i gruppen med 
låg risk, då risken kan påverkas även av andra 
faktorer och markörer för risk för hjärt-kärl-
sjukdom. 

För individer ≥ 70 år som är i övrigt friska är 
behandlingsrekommendationen för primärpre-
ventiv blodfettsänkande behandling Klass IIb 
(kan övervägas). Individuell bedömning krävs. 

Atorvastatin, Rosuvastatin och Sim-
vastatin är förstahandsval vid farmakologisk 
behandling av hyperkolesterolemi. Det är 
såväl väldokumenterat som kostnadsefektivt. 

Till patienter med mycket hög risk för 
hjärt-kärlsjukdom och vid akuta koronara 
syndrom bör behandlingen vara intensiv med 
höga doser av potenta statiner, i första hand 
Atorvastatin 80 mg. 
Behandlingsmål för dessa patienter har 
ytterligare skärpts. Nytt behandlingsmål 
är LDL < 1,4 mmol/L eller om det inte är 
möjligt en ≥ 50 %-ig reduktion av LDL. 
Hos äldre (> 75–80 år) kan lägre ingångsdos 
av statin vara aktuell. 

Individer med hög risk bör behandlas med 
statin i standarddos, t ex Atorvastatin 40–80 
mg, Rosuvastatin 20–40 mg eller Simvastatin 
20–40 mg. Behandlingsmål för dessa patienter 
är LDL ≤ 2,5 mmol/L. 

Viss förhöjning av leverenzymer kan ses 
vid statinbehandling, men det är ovanligt med 
kraftig leverpåverkan som kräver utsättning av 
läkemedlet. Leverprover tas vid misstanke om 
leverpåverkan. 

Ezetimib kan övervägas som tillägg om be-
handlingsmålet ej kan nås med enbart någon 
av statinerna i högsta tolerabla dos. Ezetimib 
kan också övervägas som monoterapi vid 
statinintolerans, men är inte lika väldokumen-
terad avseende kardiovaskulär riskreduktion 
som statiner. 

Kombinationspreparat innehållande 
ezetimib och atorvastatin (Atozet 10/80 mg) 
kan övervägas. Kombinationspreparat är dock 
betydligt dyrare än att förskriva substanserna 
som separata tabletter. 

PCSK-9 hämmarnas plats i terapin 
PCSK-9 hämmare som evolokumab (Re-
patha) och alirokumab (Praluent) kan vara ett 
behandlingsalternativ för vissa patienter med 
högt LDL och subventioneras för: 

• Patienter med diagnostiserad aterosklero-
tisk hjärt-kärlsjukdom som trots maximal 
tolererbar behandling med statin och 
ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 
≥ 2 mmol/L (Repatha) och  ≥ 2,5 mmol/L 
(Praluent). 

• Patienter med diagnostiserad heterozygot 
familjär hyperkolesterolemi som trots maxi-
mal tolererbar behandling med statin och 
ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 
≥ 2,6 mmol/L (Repatha) och ≥ 3,0 mmol/L 
(Praluent). 

Enligt NT-rådets yttrande till regionerna 
2021-02-16 bör behandling med PCSK-9 
hämmare initieras av specialist inom kardiolo-
gi, endokrinologi eller internmedicin. 

Erfarenheter från Kardiologiska 
kliniken USÖ 
En vanlig orsak till att patienter inte uppnår 
målnivåerna är bristande compliance till 
livsstilsförändringar och läkemedelsbehand-

ling. Mindre ofta rör det sig om en familjär 
hyperkolesterolemi eller annan avancerad 
lipidrubbning. Det är således viktigt att 
efterhöra hur patienten tar sina mediciner och 
motivera till fortsatt statinbehandling. Låg 
startdos med upptitrering till adekvat dos kan 
minska uppkomsten av biverkningar. Ofta kan 
en viss statin i en viss dos tolereras. 

Vid milda muskulära biverkningar kan 
man försöka med en ”washout” period på 2–4 
veckor och sedan prova med statin igen, se 
rekommendation sid 90 i Rekommenderade 
läkemedel 2022-2023. 

Fibrater och resiner 
Fibrater är indicerade vid mycket höga tri-
glyceridnivåer för att minska risken för pan-
kreatit. Fibrater som gemfbrozil (Lopid) och 
fenofbrat (Lipanthyl) kan ibland användas för 
sekundärprevention. Kombinationsbehand-
ling med fbrat och statin kan i enskilda fall 
vara motiverad, men är samtidigt förknip-
pad med en tydligt ökad risk för allvarlig 
muskeltoxicitet och bör därför endast ske med 
stor försiktighet och med fortlöpande klinisk 
uppföljning. Kombinationen Gemfbrozil och 
Simvastatin är kontraindicerad. Fenofbrat 
anses ha något lägre risk för muskelrelaterade 
biverkningar. 

Resiner kan användas för sänkning av 
LDL-kolesterol. Ofta begränsas användningen 
av gastrointestinala biverkningar, vilka kan 
minskas med gradvis upptitrering av dos samt 
adekvat intag av vätska. 

För mer information se Rekommenderade 
läkemedel kapitel C10 sid 86-91, som fnns 
på Läkemedelskommitténs hemsida, 
www.regionorebrolan.se/lakemedel/Läkemedels-
rekommendationer/Rekommenderade läkemedel 
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Tolkningstabell: 

< 50 år 50-69 år ≥ 70 år* 

Låg-måttlig risk < 2,5 % < 5 % < 7,5% 

Hög risk 2,5 till < 7,5 % 5 till < 10 % 7,5 till < 15 % 

Mycket hög risk ≥ 7,5% ≥ 10 % ≥ 15 % 

SCORE2 används för att riskvädera perso-
ner 40–69 år och SCORE2OP för perso-
ner ≥ 70 år utan tidigare känd hjärt-kärl-
sjukdom, diabetes, kronisk njursjukdom 
eller familjär hyperkolesterolemi. Obser-
vera att det är icke HDL-kolesterol (dvs 
totalkolesterol minus HDL-kolesterol) 
som anges. Inte totalkolesterol som det 
varit i tidigare versioner av SCORE. 

Sverige anses vara ett land med måttlig 
risk. Individer nyligen anlända från andra 
länder kan behöva riskvärderas med en 
annan skala, se ESC Guidelines. 

Referens: Visseren et al. 2021 ESC Guideli-
nes on cardiovascular disease prevention in 
clinical practice. European Heart Journal 
(2021) 42, 3227-3337. 

* För individer ≥ 70 år som är i övrigt 
friska är behandlingsrekommendationen 
för primärpreventiv blodfettsänkande 
behandling Klas IIb (kan övervägas). 
Individuell bedömning krävs. 
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Osteoporos 
Insättande av behandling vid osteoporos bör föregås av utredning för att bland annat utesluta 

sekundära orsaker till osteoporos såsom malabsorption, hyperparatyreoidism med mera. Vid 

sekundär osteoporos bör grundsjukdomen behandlas optimalt och riskfaktorer minimeras, t ex 

vid celiaki då glutenfri kost kan vara tillräckligt för att normalisera bentätheten. När längre tids 

behandling med kortison planeras bör bisfosfonat sättas in samtidigt, eftersom den största ben-

förlusten sker tidigt. Med längre tids kortisonbehandling menas prednisolon i dosen ≥ 5 mg/dag 

under en behandlingstid > 3 månader. 

Allmänna råd vid osteoporos 

• Allsidig kost med adekvat kaloriintag. 

• Adekvat kalcium- och D-vitaminintag. 

• Utevistelse för stimulering av D-vitamin-
syntes under sommarhalvåret. 

• Rökstopp. 

• Åtgärda fallrisker i hemmet: undvik lösa 
mattor, sladdar och säkerställ god belysning. 

• Beakta fallrisk vid användande av seda-
tiva, hypnotika och blodtryckssänkande 
preparat. 

• Höftskydd bör övervägas vid hög fallrisk. 

Fysisk aktivitet och träning vid 
osteoporos 
Muskelstärkande fysisk aktivitet i kombina-
tion med annan aktivitet som belastar skelettet 
som raska promenader eller om möjligt 
löpning, rekommenderas personer med osteo-
poros. Vid fallbenägenhet rekommenderas 
även balansträning för att minska risken för 
frakturer. Patientutbildning och information 
är en viktig del för att främja fysisk aktivitet. 

Beräkning av frakturrisk – FRAX 
FRAX (Fracture Risk Assessment Tool, www. 
shefeld.ac.uk/FRAX) är ett internetbaserat 
verktyg för att räkna ut 10-års risken för att 
drabbas av en osteoporosrelaterad lågenergi-
utlöst fraktur i under-, överarm, höft eller 
kota alternativt 10-års risken för att enbart 
drabbas av en höftfraktur. Syftet med FRAX 
är att förbättra beslutsunderlaget för läkeme-
delsbehandling och undvika onödig bentät-
hetsmätning. Remiss för bentäthetsmätning 
är indicerad vid FRAX > 15 % för osteo-
porosrelaterad fraktur. Bentäthetsmätningen 
ska bara göras om det påverkar den fortsatta 
handläggningen. 

Bisfosfonater 
Bisfosfonater hämmar osteoklasternas benre-
sorption, lagras i skelettet under fera år och 
utgör förstahandspreparat vid behandling av 
osteoporos. 

Av bisfosfonaterna rekommenderas i första 
hand zoledronsyra (Aclasta) infusionsvätska 
5 mg (aktuellt upphandlat preparat) eller 
Alendronat veckotablett 70 mg. Zoledron-
syra är att föredra med tanke på garanterad 
följsamhet. Obs. Bisfosfonater bör ej ges vid 
kreatininclearance < 35 ml/min! 

Innan start av behandling ska patienten 
tillfrågas om pågående eller planerade större 
tandingrepp. Hit räknas inte regelbundna 
kontroller hos tandläkare eller tandhygienist. 
Vid osäkerhet kan sjukhustandläkare 
konsulteras. Risken för osteonekros i käkbenet 
är mycket liten med de doser som används vid 
osteoporos. 

Zoledronsyra 
Zoledronsyra (Aclasta) rekommenderas och 
ges som infusion 5 mg en gång per år, under 
minst 3-års tid. Zoledronsyra har god frak-
turpreventiv efekt för kot-, höft- och perifera 
frakturer. Preparatet bör ersätta alendronsyra 
vid esofagit, sväljningssvårigheter eller vid 
svårigheter att fullfölja peroral behandling. 

Obs. Det är angeläget att patienterna är väl 
hydrerade vid infusionsbehandlingen varför 
de bör dricka 1–2 glas vatten i samband med 
densamma. Biverkningar i form av övergående 
infuensaliknande symtom; led-, muskel- och 
huvudvärk, kan uppstå efter första infusionen. 
Tillförsel av paracetamol rekommenderas 
ifall biverkningar uppstår. Vid efterföljande 
infusioner är biverkningarna mindre vanligt 
förekommande. 

Zoledronsyra (Aclasta) är ett rekvisitions-
läkemedel inom Region Örebro län eftersom 
det kräver sjukvårdens resurser för att kunna 
administreras. Detta innebär att zoledronsyra 
inte skall skrivas ut på recept utan tillhanda-
hållas av sjukvården. 

Alendronat 
Alendronat har en god frakturpreventiv 
efekt när det gäller kotfrakturer och perifera 
frakturer vid postmenopausal osteoporos. 
Efekten är inte lika tydligt visad när det gäller 
höftfrakturer. Tridepos är en kombinations-

förpackning med veckotablett alendronsyra 
70 mg och tabl kalciumkarbonat + vitamin 
D3 500 mg/800 IE avsedd att underlätta för 
patienten att ta läkemedlen korrekt. Förpack-
ningen innehåller ”veckokartor” med tydliga 
anvisningar hur tabletterna ska tas. Dag 1 tas 
Alendronat veckotabl 70 mg, dag 2–7 tas tabl 
Kalicium 500 mg + vit D3 800 IE. Läkeme-
delsverket har bedömt att dosering 6 dagar 
per vecka av kalcium/D-vitamin är acceptabel 
förutsatt att hänsyn tas till det individuella 
behovet av kalciumtillskott vid förskrivning. 

Absorptionen efter peroralt intag av bis-
fosfonat är mycket låg och minskar påtagligt 
vid samtidigt intag av dryck (förutom vatten), 
mat och andra läkemedel. Tabletten måste 
därför intas på fastande mage tillsammans 
med enbart ett glas vatten, minst en halv-
timme, för äldre en timme före frukost, i 
upprätt position. Det sistnämnda är viktigt för 
undvikande av biverkningar såsom esofagus-
erosioner med mera. Det är därför viktigt 
att patienten informeras noggrant om hur 
läkemedlet bör tas och följer den medföljande 
läkemedelsinstruktionen. I annat fall blir 
behandlingen verkningslös. 

Utvärdering 
Utvärdering av årliga infusioner med zole-
dronsyra bör ske ett år efter tredje dosen. 
Beroende på fortsatt frakturrisk är behand-
lingstiden 3–6 år. 

Vid behandling med Alendronat ska en ny 
mätning göras efter två år, inte minst för att 
se att läkemedlet ger önskad efekt. Normal 
behandlingstid med alendronat är 4–6 år men 
kan i utvalda fall ges i upp till 10 år. 

Vid systemisk behandling med steroider 
bör bisfosfonatbehandlingen i regel fortgå så 
länge steroidbehandlingen pågår, förutsatt att 
benmassan fortfarande är nedsatt (T-score 
< -1,0). Vid utsättande av bisfosfonat har man 
påvisat fortsatt frakturförebyggande efekt i 
rörben under minst fem år. 
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Kalcium och D-vitamin 
All benspecifk behandling vid osteoporos/ 
nedsatt bentäthet bör kombineras med 
kalcium och D-vitamin förutsatt att några 
kontraindikationer ej föreligger. Detta inte 
minst för att kompensera en negativ kalcium-
balans vid åldrandet och motverka sekundär 
hyperparatyreoidism resulterande i ökad 
benresorption. 

Kalciumdosen bör anpassas efter kostintag 
bestående av helst ≥ 700 mg/dag. Ett glas 
mjölk/fl innehåller ca 200 mg kalcium och en 
ostskiva ca 60 mg. Behandling med kalcium 
500–1000 mg och D-vitamin ≥ 800 IE/dag 
(motsvarande 20 mikrog) rekommenderas i 
normalfallet och bör föregås av kontroll av 
kalcium och kreatinin. För att underlätta 
compliance kan behandling med Kalcipos-D 
forte 500 mg/800 IE x 1 övervägas. Preparatet 
är prisvärt jämfört med övriga kalcium-D-
vitaminpreparat i två doser. 

Denosumab – monoklonal antikropp 
Denosumab (Prolia) är en human monoklonal 
IgG2-antikropp vilken binds till RANK-li-
gand (RANKL) varvid utmognad, aktivering 
och överlevnad av osteoklaster hämmas. Ge-
nom blockering av RANKL med denosumab 
minskar resorptionen av ben, benmassan ökar 
och risken för fraktur minskar. 

Denosumab ges som subkutan injektion 
var 6:e månad. Preparatet rekommenderas i 
tredje hand, när behandling med alendronsyra 
eller zoledronsyra inte är lämplig. 

Vid njursvikt (GFR < 35 ml/min) ersätter 
preparatet bisfosfonat när indikation för 
benspecifk behandling föreligger. Denosumab 
ska inte ges vid tendens till hypokalcemi. 

Stabil normal kalciumnivå ska säkerställas 
före varje given dos av denosumab. Patienter 
med malnutrition (t ex efter gastric bypass), 
hypoparatyreos eller njursvikt med GFR < 30 
ml/min löper särskild risk att utveckla livsho-
tande hypokalcemi. Kalciumkontroll 1 vecka 
efter injektionen är obligatorisk hos dessa 
patienter. Någon dosjustering krävs ej vid 
nedsatt njurfunktion. Personer som erhåller 
dialys (eller har annan pågående behandling 
via njurmedicin) ska bedömas och behandlas 
av nefrologen. 

Behandling med denosumab bör fortsätta 
under längre tid eftersom bentätheten efter av-
slutad behandling klingar av snabbare jämfört 
med bisfosfonat. I dagsläget fnns data upp till 
10-års behandling. 

Denosumab är även godkänd för behand-
ling av benförlust på grund av antihormonell 
behandling vid prostatacancer hos män som 
löper ökad risk för frakturer. Behandlingen 
bör kombineras med kalcium och D-vitamin. 

Teriparatid 
Teriparatid är det aktiva fragmentet av 
humant parathormon och ökar bentätheten 
genom att stimulera de benbildande osteo-
blasterna till ökad syntes och hämmar inte 
benresorptionen vid behandling av osteoporos 
till skillnad från bisfosfonater. Preparatet 
resulterar i en påtaglig ökad benbildning 
framför allt i trabekulärt ben och har en tydlig 
frakturreducerande efekt främst när det gäller 
kotkompressioner. Även om det idag fnns 
generika är teriparatid en dyr behandling och 
ska förbehållas specialister med erfarenhet 
av osteoporosbehandling. Teriparatid ingår i 
läkemedelsförmånen med begränsningar. 

Romosozumab 
Romosozumab är en monoklonal antikropp 
som binder och hämmar sklerostin. Det ger 
en ökad benbildning (anabol efekt) men 
också en minskad benresorption genom påver-
kan av osteoklaster. I jämförelse med peroralt 
Alendronat ses en bättre frakturreducerande 
efekt. Preparatet ingår i läkemedelsförmå-
nen med begränsningar och är i dagsläget 
ett alternativ till de patienter som kan vara 
aktuella för behandling med teriparatid. Även 
detta preparat ska förbehållas specialister med 
erfarenhet av osteoporosbehandling. 

Peroral kortisonbehandling 
Bisfosfonat bör ges vid behandling motsva-
rande prednisolon ≥ 5 mg/dag med förväntad 
behandlingstid > 3 månader. Den största 
benförlusten sker tidigt och snabbt. Därför är 
det viktigt att sätta in benspecifk behandling 
och Kalcium + D-vitamin samtidigt som 
kortisonet, även om man inte är säker på hur 
lång behandlingstiden kommer bli och oavsett 
om eventuellt DXA-svar föreligger. Remiss 
för bentäthetsmätning skrivs i samband med 
behandlingsstart med kortison. 

Fertila kvinnor och män under 50 år 
bör inte få bisfosfonat utan mycket starka 
skäl, såsom tidigare kotkompression, och 
bör remitteras till specialist på benmetabol 
sjukdom. 

Vårdprogram för osteoporos har 2021 upp-
daterats av Svenska Osteoporossällskapet, se 
www.svos.se/vardprogram–for–osteoporos 
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Astma 
Enligt de senaste uppdaterade GINA-riktlinjerna (Global Initiative for Asthma) rekommenderas 

inhalationskortikosteroid i kombination med LABA (långverkande beta-2-receptorstimulerare) i 

form av formoterol vid behov på steg 1 i behandlingstrappan i stället för SABA (kortverkande 

beta-2-receptorstimulerare). 

Målsättningen med astmabehandling är symtomfrihet, ingen begräns-
ning av dagliga aktiviteter, normal lungfunktion och inga störande 
läkemedelsbiverkningar av medicinen. 

Inhalationsteknik är väsentlig för framgångsrik behandling 
Läkemedelsbehandling vid obstruktiv lungsjukdom baseras på inhala-
tionsbehandling, varför undervisning och kontroll av inhalationsteknik 
är väsentlig för framgångsrik behandling. Ett fertal inhalatorer fnns på 
marknaden. Var och en har fördelar och nackdelar vilket bör beaktas. 
Den viktigaste faktorn för att uppnå följsamhet till behandling är vad 
patienten föredrar och klarar av. Sett ur ett miljöperspektiv bör en pul-
verinhalator väljas före en sprayinhalator, då den senare ger ett mycket 
större koldioxidavtryck. 
Till patienter som har svårt att koordinera avtryckning och inandning 
av en inhalationsspray används någon form av spacer. Vortex, Opti-
chamber och L´espace är exempel på tre spacers som passar marknadens 
alla pMDI-inhalationssprayer (pressured metered dose inhalers) och de 
kan användas med eller utan mask. 

På hemsidan www.medicininstruktioner.se eller FASS.se  fnns korta fl-
mer med användarinstruktioner för många inhalatorer och spacers samlade. 

Instruktionsflm för DuoResp 
Spiromax. www.fass.se under 
Stöd för användning. 
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Alternativ underhålls-
behandling 

Steg 2 

Medelhög dos ICS 
initialt eller periodvis 

Föredragen  underhålls 
behandling 

Steg 1 

Lågdos ICS 

Steg 5 

+ OCS 

Steg 4 

+ LTRA 
+ tiotropium 

Steg 3 

Låg/medelhög 
dos ICS 
+ LTRA 

Hög dos 
ICS + LABA 

eller 

Medelhög till 
hög dos ICS 
+ LABA 
+ LTRA 

+ Anti lgE 

+ IL hämmare 

+ TLA 

Låg/ 
medelhög 
dos ICS 
+ LABA 

Vid behov 

Alla 

LABA (formoterol)/ICS kombinationspreparat eller SABA + ICS 
som separata inhalationer. Alternativt SABA som andrahandsval 

Astmautbildning, kontroll av exponering, följsamhet till ordination 

SABA = kortverkande beta-2-receptorstimulerare, ICS = inhalationskortikosteroider, 
LABA = långverkande beta-2-receptorstimulerare, 
LTRA = leukotrienreceptorantagonist, OCS = orala kortikosteroider, 
IL-hämmare = interleukinhämmare, TLA = temperaturreglerat laminärt luftflöde 

Underhållsbehandling av astma 
hos vuxna 
Rekommenderad strategi och vårdnivåer för 
underhållsbehandling av vuxna astmapatienter 
med olika svårighetsgrad framgår av ovan-
stående fgur. Astma är dock en komplex sjuk-
dom varför det ibland inte är möjligt att följa 
schemat utan behandlingen måste anpassas 
individuellt. 
Enligt de senaste uppdaterade GINA-rikt-
linjerna (Global Initiative for Asthma) 
rekommenderas inhalationskortikosteroid i 
kombination med LABA i form av formoterol 
vid behov på steg 1 i behandlingstrappan i 
stället för SABA. Ovanstående fgur är från 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommenda-
tion 2015 och modiferad enligt GINA 2021. 

1. Alla patienter med astma oavsett svårig-
hetsgrad ska som vid behovsbehandling 
ges en fast kombination av LABA (i form 
av formoterol)/ICS eller SABA + ICS i 
separata inhalatorer. Andrahandsval är 
SABA vid behov. 

2. Vid astmasymtom > 2 gånger/vecka sätts 
kontinuerlig inhalationskortikosteroid 
(ICS) in. I regel krävs endast låg dos, 
men initialt kan ibland en medelhög dos 
krävas. Man bör efterhand eftersträva 

lägsta möjliga underhållsdos som håller 
patienten symtomfri. Dosen av ICS kan 
tillfälligt ökas utan tillägg av långverkan-
de beta-2-receptorstimulerare, t ex vid 
ökad allergenexponering eller luftvägsin-
fektion. Till patienter med säsongsastma 
kan man pröva att ge behandling endast 
under pollensäsongen om de är besvärs-
fria under övriga året. 

3. Vid otillräcklig efekt av underhållsbe-
handling med låg/medelhög dos av ICS 
ges tilläggsläkemedel kontinuerligt, i 
första hand långverkande beta-2-recep-
torstimulerare (LABA). Alternativt kan 
leukotrienreceptorantagonist (LTRA) ges 
som tillägg. I vissa fall kan tillägg med 
både LABA och LTRA behövas. 

4. Om låg/medelhög dos av underhållsbe-
handling med ICS i kombination med 
tilläggsläkemedel är otillräckligt för 
astmakontroll prövas ökning till konti-
nuerlig hög dos av ICS med bibehållna 
tilläggsläkemedel. Tillägg av tiotropium 
kan övervägas framför allt till patienter 
med upprepade exacerbationer. 

5. Om otillräcklig astmakontroll av ovan-
stående ska remiss skickas till specialist-

klinik för ställningstagande till anti-IgE, 
IL-hämmare, temperaturreglerat laminärt 
luftföde (TLA) eller underhållsdos med 
orala kortikosteroider (OCS). 

1-5. På alla nivåer kan extra steroid behöva 
ges i samband med exacerbationer. Vid 
svårare besvär ges peroralt kortison, t ex 
Prednisolon tablett 30–40 mg/dag eller 
Betapred tablett 3–4 mg/dag i engångsdos 
under 7–10 dagar. Dosnedtrappning 
är normalt inte nödvändigt vid så kort 
behandlingstid. 

Vid otillräcklig effekt av givna 
läkemedel bör följande övervägas: 
- Korrekt diagnos? 
- Korrekt inhalationsteknik? 
- Följsamhet till given ordination? 
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Helicobacter pylori 
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Vid så gott som alla duodenalsår och majoriteten av ventrikelsår 

föreligger infektion med Helicobacter pylori (Hp). 

Provtagning med Hp-antigen i feces rekommenderas inför gastroskopi. 
Man bör vara utan protonpumpshämmare 2 veckor innan provtagning 
för att minska risken för falskt negativa svar. Om duodenalsår någon 
gång har påvisats med endoskopi, kan man vid förnyade symtom ge 
eradikeringsbehandling om sådan inte tidigare har givits. 

Vid tidigare eradikeringsbehandling ska förnyad gastroskopi med 
provtagning för odling och resistensbestämning göras, då resistens-
problematik kan förekomma. Eradikeringskontroll kan enkelt göras 
med Hp-antigen i feces. 

Ventrikelsår ska undersökas med Hp-provtagning. Vid positivt fynd 
ska eradikeringsbehandling ges. Ventrikelsår, till skillnad från duode-
nalsår, följs endoskopiskt till läkning. 

Enligt svenska och internationella riktlinjer rekommenderas “Test 
& treat” för patienter < 50 år med positivt Hp-antigen i feces vid 
outredd dyspepsi där det saknas alarmsymtom som utgör indikation för 
gastroskopi. 

Vid gastroesofagal refuxsjukdom (GERD) är betydelsen av Hp 
oklar, rutinmässig eradikering ska ej ges. 

För duodenalulcus vid förekomst av Hp räcker ovanstående behandling. 
Vid icke Hp-orsakade duodenalulcus eller vid sår i ventrikeln ges be-
handling med omeprazol 20 mg vanligtvis i ytterligare fyra veckor eller 
till endoskopisk läkning. 

Vid Pc-allergi ges kombinationsbehandling med enterokaps Ome-
prazol 20 mg 1 x 2, tabl Clarithromycin 500 mg 1 x 2 samt tabl Flagyl 
400 mg 1 x 2 i en vecka. 

Vid ulcussjukdom ska alltid uppföljning med Hp-antigen i feces 
göras minst 4 veckor efter avslutad behandling. 

Centrala receptfavoriter 
Det fnns centrala receptfavoriter för trippelbehandling av Helicobacter 
pylori. Sök §*eradikering, då får man sökträf på standardbehandling 
enligt rutan ovan samt behandling vid pc-allergi. 

Trippelbehandling vid eradikering av Helicobacter pylori 

Trippelbehandling vid eradikering av Helicobacter pylori 

Omeprazol enterokaps 20 mg, 1 x 2 

Amoxicillin dispergerbar tabl 1 g, 1 x 2 

Clarithromycin tabl 500 mg, 1 x 2 
För en veckas behandling. 

Nedtrappning av 
protonpumpshämmare (PPI) 
Vid utsättning efter långvarig PPI-behandling bör man vara beredd på att man i många fall måste 
trappa ut denna mycket långsamt (månader) för att undvika reboundfenomen. Om en patient är 
insatt på esomeprazol och behov av nedtrappning föreligger måste man beakta att esomeprazol är 
dubbelt så potent som omeprazol. 

1 PPI Halv grunddos x 1 alternativt 
hel grunddos varannan dag 

4 veckor Omeprazol 10 mg x 1 

2 PPI Halv grunddos varannan dag 
alternativt hel grunddos var 4:e dag 

4 veckor Omeprazol 10 mg 
varannan dag 

Läkemedelskommittén har tagit fram en 
patientbroschyr ”Information om omeprazol 

Steg Läkemedel Dosering Tidsperiod Exempel 

3 PPI Halv grunddos var 4:e dag 4 veckor Omeprazol 10 mg 
var 4:e dag 

4 Antacida Vid behov 4 veckor Novaluzid 

Livsstilsförändringar är ett viktigt komplement. 
Steg 1 och 2 fnns tillgänglig som receptfavorit ”Omeprazol 10 mg för 
nedtrappning från långtidsbehandling med 20 mg dagligen, magsyra”. 

och andra protonpumpshämmare 
– att sluta med behandlingen”. Broschyren 
kan skrivas ut från www.regionorebrolan.se/ 
lakemedel/Läkemedelsrekommendationer/Pa-
tientinformation - Läkemedel. 
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Antitrombotisk sekundärprofylax 
efter cerebral infarkt och TIA 
Acetylsalicylsyra (Trombyl) eller klopidogrel (Clopidogrel) rekommenderas som likvärdiga 

förstahandspreparat vid sekundärprofylaktisk underhållsbehandling vid cerebrovaskulär sjukdom. 

Acetylsalicylsyra (Trombyl) eller klopidogrel 
(Clopidogrel) rekommenderas som likvärdiga 
förstahandspreparat vid sekundärprofylaktisk 
underhållsbehandling vid cerebrovaskulär 
sjukdom. 

Två metaanalyser (varav en Cochrane 
review) jämför monoterapi med acetylsalicyl-
syra och klopidogrel. Båda studierna fnner en 
något större efekt av klopidogrel. Skillnaden 
i efekt är dock begränsad, med ett NNT = 
100–200 för en ny cerebrovaskulär händelse 
inom 1–2 år vid behandling med klopidogrel. 
Efektfördelen med klopidogrel jämfört med 
ASA har visats för män, personer under 65 år 
och patienter med hypertoni. 

Som sekundärprofylaktisk underhålls-
behandling vid cerebrovaskulär sjukdom 
jämställs acetylsalicylsyra och klopidogrel 
som förstahandsalternativ även enligt aktuella 
nationella riktlinjer. 

Hos patienter med TIA och ABCD2-score ≥ 4 
eller ischemisk stroke med NIHSS (National 
Institute of Health Stroke Scale, se www.Riks-
stroke.org) ≤ 3 och där trombolys inte är aktu-
ellt, rekommenderas dubbelbehandling med 
ASA och klopidogrel de första 3 veckorna. 
Detta för att minska risken för tidigt återin-
sjuknande. För patienter med mer omfattande 
stroke saknas data om nytta varför dubbelbe-
handling där bör undvikas. Kombinationen 
ASA och klopidogrel är inte heller aktuell 
som långtids-sekundärprofylax, eftersom 
blödningsrisk då är större än nyttan. 

ABCD2-score: 
A = Ålder ≥ 60 år 1 poäng 
B = Blodtryck systoliskt ≥ 140 mmHg 1 poäng 

eller diastoliskt ≥ 90 mmHg 
C = Språkstörning  1 poäng 

eller Unilateral svaghet 2 poäng 
D = Duration 10-59 minuter 1 poäng

 eller ≥ 60 minuter 2 poäng 
D = Diabetes 1 poäng 

Strokeåterfall under pågående 
antitrombocytbehandling 
Strokeåterfall under pågående antitrombocyt-
behandling bör inte betraktas som ”terapi-
svikt” utan är snarare ett uttryck för att 
tillgängliga sekundärprofylaktiska åtgärder har 
ganska svag efekt – riskreduktionen som kan 
uppnås är endast ca 20–25 %. 

Viktigare i denna situation är att ta ställning 
till ny eller utvidgad utredning beträfande 
etiologi. 

Är blodtryck och blodfetter adekvat 
behandlade? 

Föreligger t ex kardiell embolikälla? 
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Trängningsinkontinens 
Icke farmakologisk behandling 
Patienter med täta trängningar eller träng-
ningsinkontinens kan behandlas farmakolo-
giskt efter att livsstilsförändringar (genomgång 
av dryckes- och miktionslistor, adekvat vätske-
intag, regelbunden motion, viktnedgång, 
rökstopp, förebyggande av obstipation) samt 
blåsträning och bäckenbottenträning prövats. 

Lokalt östrogen vid atrofska 
slemhinnor 
Postmenopausala kvinnor har ofta atrofska 
slemhinnor, vilket kan leda till ökad infek-
tionsbenägenhet eller irritation i blåsa och 
uretra och därmed utlösa trängningsbesvär. 
Dessa kvinnor bör behandlas med lågpotenta 
östrogener, i första hand lokalt administrerade. 

Antikolinerga läkemedel 
Antikolinergika (muskarinreceptorblockerare) 
är förstahandsval vid överaktiv blåsa med täta 
trängningar och/eller täta miktioner och/eller 
trängningsinkontinens. Dessa medel minskar 
symtomen genom att relaxera detrusormus-
keln. De kan användas som korttids- eller 
underhållsbehandling. 

Efekten är relativt måttlig och farmako-
logisk behandling bör kombineras med andra 
åtgärder, t ex blåsträning. Efekten utvärderas 
också objektivt, t ex med miktionslista före 
och en tid efter insatt behandling (4 veckor). 

Risken för antikolinerga biverkningar 
måste beaktas och dosen individualiseras. Vid 
nyinsättning är det därför lämpligt att skriva 
ut en liten förpackning. Biverkningsproflen är 

densamma vid all antimuskarin terapi, nämli-
gen muntorrhet, ackommodationsstörningar 
och urinretention. Hos patienter med känd 
prostatahyperplasi bör risken för urinretention 
med dessa medel beaktas (enklast genom 
resurinmätning). På grund av de antikolinerga 
biverkningarna är preparaten riskläkemedel 
till äldre, se röda sidan på kortet ”Äldre och 
läkemedel”.

 Biverkningsproflen förefaller vara 
bättre för Solifenacin och Tolterodin än för 
oxybutynin, ett av de tidigaste preparaten i 
denna grupp. 

Solifenacin och Tolterodin rekommen-
deras på grund av priset som förstahands-
preparat. Solifenacin har likvärdig efekt 
med Tolterodin. Överväg preparatbyte om 
behandlingen ger efekt men med oacceptabla 
biverkningar. 

Fesoterodin (Toviaz) och darifenacin (Em-
selex) är också preparat av ”slow release”-typ, 
med likvärdig behandlingsefekt med de ovan 
nämnda preparaten. 

Om behandlingen inte ger önskad efekt, 
överväg dosökning, byte eller tillägg av 
mirabegron (Betmiga) eller förnyad utredning 
beträfande bakomliggande sjukdom. Mirabe-
gron (Betmiga) kan också vara ett alternativ 
till patienter som inte tolererar antikolinerga 
läkemedel. 

Mirabegron 
Mirabegron (Betmiga) är en beta-3-receptor-
agonist som liksom noradrenalin stimulerar 
beta-receptorer i detrusormuskeln och åstad-

kommer en avslappning. Mirabegron har 
visat sig förlänga miktionsintervallet med 
ungefär samma efekt som ovanstående anti-
kolinerga läkemedel, men med mindre risk för 
muntorrhet. Biverkningar av mirabegron är 
bl a huvudvärk och hypertoni (kontraindicerat 
till patienter med systoliskt blodtryck ≥ 180 
mmHg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 110 
mmHg). Blodtrycket bör mätas vid behand-
lingsstart och kontrolleras regelbundet, särskilt 
hos patienter med hypertoni. 

Botulinumtoxin 
Hos patienter där tablettbehandling inte är 
tillräcklig kan behandling med botulinum-
toxin (Botox) bli aktuell. Botulinumtoxin (Bo-
tox) injiceras i detrusormuskeln i lokalanestesi. 

Kvinnor med idiopatisk överaktiv urinblåsa 
behandlas med fördel på Kvinnokliniken. 
Riktlinjer fnns på intranätet ”Botoxinjektio-
ner mot idiopatisk överaktiv urinblåsa”. 

Män med idiopatisk överaktiv urinblåsa 
samt alla patienter med neurogen överaktiv 
urinblåsa behandlas på Urologiska kliniken. 

Övrig behandling 
I vissa fall kan elstimulering av nervus tibialis 
posterior övervägas. Remiss skickas till Kvinno-
kliniken. 

För information om utredning av urin-
inkontinens, se ”Blåsdysfunktion – kliniska 
riktlinjer” som fnns på intranätet sök ”blås-
dysfunktion”. 
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Vattkoppor 
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– nytt avsnitt i Rekommenderade läkemedel 

De festa som har vuxit upp i Sverige har haft 
vattkoppor som barn. Efter genomgången 
sjukdom lagras viruset i de basala ganglierna 
nära ryggraden och kan reaktiveras till bältros 
senare i livet. Ca 3 % av den vuxna befolk-
ningen saknar immunitet. Det är vanligare 
med avsaknad av immunitet hos de som har 
invandrat från tropiska länder. Vattkoppor hos 
barn ger oftast en lindrig sjukdom med feber 
och vätskefyllda, kliande utslag, men allvarlig 
sjukdom med t ex utbredd blåsbildning eller 
cerebellit förekommer. Med stigande ålder 
ökar risken för mer allvarlig sjukdom. 

Det fnns två godkända vaccin: Varivax och 
Varilrix. Båda vaccinen består av levande för-
svagade virus och bedöms som likvärdiga och 
utbytbara. Vaccinen ska inte ges vid immun-
suppression eller vid graviditet. I många länder 
ingår vaccination mot vattkoppor i barnvacci-
nationsprogrammet och Folkhälsomyndig-
heten utreder frågan om allmän barnvaccina-
tion i Sverige. I Region Örebro erbjuds vac-
cination på BVC, mot avgift, om föräldrarna 
önskar få sitt barn vaccinerat mot vattkoppor. 

Vaccinet kan ges till vuxna och barn från 
9 månaders ålder och består av 2 doser som 
ges med 1–6 (12) månaders intervall (för barn 

under ett år rekommenderas minst 3 månader 
mellan doserna). För bättre långvarigt skydd 
rekommenderas det längre tidsintervallet, 
medan det korta intervallet föredras då snabbt 
skydd är önskat på grund av t ex utbrott på 
förskola. 

Hos vuxna kan vaccination användas för 
att förhindra ett insjuknande i vattkoppor 
efter en exposition om det ges inom 48 
timmar. Om det ges inom 72 timmar kan det 
lindra symtom vid eventuell sjukdom. Det är 
ofarligt att vaccinera vid immunitet, varför 
postexpositionsprofylax ska ges redan vid 
misstanke att patienten saknar immunitet. 

Rekommendationer för vaccination 
av personal inom vård och omsorg 
Vaccination av personal inom vård och omsorg syftar till att skydda personalen, 
men också minska smittspridning till patienter och vårdtagare. Arbetsgivaren är 
ansvarig för att inventera vaccinationsskyddet vid nyanställning. Verksamheten 
behöver även ha rutiner för att se över om vaccinationsskyddet behöver uppdateras 
eller kompletteras hos redan anställda. Kostnaden för vaccinationen betalas av den 
anställdes arbetsplats. 

Inom Region Örebro Län rekommenderas följande vaccination till 
aktuella personalgrupper: 

• Covid-19: All personal inom vård och omsorg. 

• Difteri: Personal med yrkesmässigt ökad risk för exponering på akut-
mottagning, infektions- och öronklinik, intensiv- och 
anestesivård och inom primärvård. 

• Hepatit B: Vid yrkesmässig risk för blodexponering. 

• Infuensa: Årligen, inför infuensasäsong till all personal inom vård och 
omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare. 

• Mässling: All personal inom vård och omsorg, även de som inte har 
direkt patientkontakt, ska vara vaccinerade med två doser eller 
ha immunitet efter genomgången sjukdom. 

• Röda hund: Kvinnor i fertil ålder med patientnära arbete och personal 
inom mödrahälsovård. 

• Vattkoppor: Personal som saknar immunitet mot vattkoppor och som 
arbetar inom mödravård, förlossning, neonatalvård eller i 
verksamheter som vårdar patienter med nedsatt immunförsvar. 

13 
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Muntorrhet 
Muntorrhet påverkar det allmänna välbefnnandet och livskvaliteten. 

Nedsatt salivsekretion är den största enskilda anledningen till dålig 

munhälsa. Patienter som tar mer än fem läkemedel kontinuerligt har nästan alltid muntorrhet. 

Orsaker till muntorrhet 
Enskilda läkemedel kan ge muntorrhet och 
kombinationer av fera läkemedel ger ännu 
större risk för muntorrhet. Patienter som tar 
mer än fem läkemedel kontinuerligt har näs-
tan alltid muntorrhet. Tillstånd som Sjögrens 
syndrom och andra reumatiska sjukdomar kan 
ge upphov till kraftigt minskad salivsekretion. 
Strålbehandling mot huvud och hals ger ofta 
irreversibel minskning av salivsekretionen. 

Patienter som använder läkemedel som 
kan orsaka muntorrhet samt äldre/sköra 
patienter med polyfarmaci ska informeras 
om att ta kontakt med tandvården för tätare 
kontroller av tänder och munhåla på grund 
av muntorrhet och risk för dålig munhälsa. 
Dessa patienter bör ha tilläggsbehandling med 
exempelvis fuoridsköljning. 

Exempel på läkemedelsgrupper där mun-
torrhet är en vanlig biverkan är: antikolinerga 
läkemedel, antidepressiva läkemedel och 
diuretika. 

Behandling 
Salivens viktigaste uppgifter är att skydda 
munnens slemhinnor mot mekanisk, kemisk 
och termisk retning och att underlätta tal 
och nedsväljning av föda. Behandling av 
muntorrhet sker genom salivstimulering och 
saliversättningsmedel. Om patienten har en 
fungerande körtelvävnad kan saliven stimule-
ras genom tuggummi eller syrliga sugtabletter 
till en ökad sekretion. För patienter med 
kraftigt reducerad körtelfunktion fnns olika 
saliversättningsmedel. 

För att minska kariesrisken bör muntorra 
patienter undvika sockerhaltigt småätande 
samt söta och sura drycker mellan målen. God 
munhygien är väsentlig och en fuoridhaltig 
tandkräm bör användas två gånger dagligen. 
Fluoridlösning för munsköljning (Dentan, 
Dentan mint 0,2 % F) bör rekommenderas 
i första hand till vuxna patienter på grund av 
bäst dokumenterad efekt. 

Fluoridtabletter och fuoridtuggummin 
bedöms ha en låg karieshämmande tilläggs-

efekt men är lämpliga vid muntorrhet då de 
stimulerar salivsekretionen. 

Vid grav njurinsufciens bör man 
använda fuoridsköljning som spottas ut. 

Proxident Munspray pepparmint 
innehåller bufrad äppelsyra, som är saliv-
stimulerande, samt fuorid (maxdos 20 
sprayningar/dag). 

Saliversättningsmedel med natrium-
fuorid 0,02 % APL (maxdos 30 sprayningar/ 
dag) kan användas för att ersätta saliven vid 
uttalad muntorrhet. Proxident Munspray 
med solrosolja har enbart en smörjande 
komponent. 

Till natten har muntorra patienter ofta god 
efekt av munfuktningsgel Zendium Saliva 
Gel (ej till mjölkallergiker) eller Proxident 
Munfuktgel utan smak, som smörjes 
på tunga och munslemhinnor. Xylimelts 
(handelsvara) är en tablett som fästs mellan 
tandköttet och kinden och xylitol frigörs 
successivt för att öka fuktigheten i munnen. 

Tandvårdsstöd 
Särskilt tandvårdsbidrag (STB) 
Vissa patienter med t ex svår KOL, svårin-
ställd diabetes, IBD, Sjögrens syndrom eller 
muntorrhet orsakad av långvarig behandling 
med läkemedel har rätt till särskilt tandvårds-
bidrag (STB) som Försäkringskassan ansvarar 
för. Bidraget är i dagsläget 600 kronor per 
halvår till förebyggande tandvård och under-
sökningar. 

Blankett för läkarintyget fnns i EyeDoc 
samt på www.socialstyrelsen.se sök ”Läkarintyg 
för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande 
tandvårdsåtgärder”. Detta läkarintyg ska läm-
nas till patienten att ta med till sin tandläkare. 

Regionens tandvårdsstöd (blått kort) 
Vissa patienter kan ha rätt till regionens tandvårdsstöd 
(blått kort). Detta innebär att tandvård inkluderas i 
högkostnadsskyddet för sjukvård. Det gäller patienter 
med vissa svåra kroniska sjukdomar eller funktionsned-
sättningar. Mer information fnns på Vårdgivarwebben: 
https://vardgivare.regionorebrolan.se/tandvard 

Blankett för läkarintyg fnns i EyeDoc samt på 
www.socialstyrelsen.se sök ”Läkarintyg vid långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning”. Detta läkarintyg ska 
skickas till regionens Tandvårdsenhet. 

Ett intyg i form av ett blått kort utfärdas till den som 
har rätt till tandvårdsstödet. Kortet ska visas upp vid 
tandvårdsbesök. Patientavgiften för tandvårdsbesöket 
är samma som för besök inom den öppna hälso- och 
sjukvården. 

Vill du veta mer om regionens tandvårdsstöd? 
Hör av dig till Tandvårdsenheten tel 019-602 71 78 
eller 019-602 71 88 
eller via mail tandvardsenheten@regionorebrolan.se 

Patientinformation fnns på 
https://vardgivare. 
regionorebrolan.se/tandvard 
under informationsfoldrar. 

https://vardgivare
mailto:tandvardsenheten@regionorebrolan.se
www.socialstyrelsen.se
https://vardgivare.regionorebrolan.se/tandvard
www.socialstyrelsen.se
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Riktlinje Åtgärder vid anafylaxi 
– Ny uppdatering 

Den regionövergripande riktlinjen ”Åtgärder vid anafylaxi” är åter uppdaterad på grund av långvariga 

problem med restnoterade adrenalinpennor. I den uppdaterade riktlinjen fnns därför dosering av 

samtliga adrenalinpennor. Riktlinjen är ett platinadokument. Vid sökning ”anafylaxi” på intranätet 

kommer dokumentet upp överst i träffistan. 

Vid anafylaxi är det viktigast att ge adrenalin Kortison ges för att blockera sen-efekten av en 
som första läkemedel. Adrenalin ges intra- allergisk reaktion (ev anafylaxi), anslagstid på ca 
muskulärt i lårets utsida för snabbt systemiskt 2 timmar. Betametason (Betapred tabl) används 
upptag. Upprepa var 5:e-10:e minut vid till barn och vuxna. 
behov. Betametason (Betapred injektion) eller 

Antihistamin administreras efter adrenalin- hydrokortison (Solu-Cortef injektion) är ett 
dosen och minskar hudklåda, urtikaria samt alternativ som ges intravenöst om patienten inte 
rinitsymtom och ger full efekt efter tidigast 2 kan svälja eller är illamående. 
timmar. Cetirizin tablett används till vuxna 
och barn > 12 år och desloratadin (Caredin 
munsönderfallande (munlöslig) tablett) till 
barn under 12 år. 

Symtom Läkemedel Adm.sätt Dos vuxna Dos barn Effekt 

Kraftig urtikaria 
Andnöd 
Hypotension 
Allmän-
påverkan 
Kraftiga buk-
smärtor och 
kräkningar 

Adrenalinpenna
(olika typer och styrkor 
finns) 

eller 
Inj Adrenalin
1 mg/ml 

Intramuskulärt 
i lårets utsida 

Intramuskulärt 
i lårets utsida 

Intramuskulärt 
i lårets utsida 

Adrenalinpenna
Emerade 500 μg
> 50 kg: 500 μg 

Adrenalinpenna
EpiPen/Jext 300 μg
30–50 kg: 300 μg

 > 50 kg: 2 pennor 
à 300 μg 

eller 
0,01 mg/kg (0,01 ml/kg) 
> 50 kg: 0,5 mg (0,5 ml) 

Adrenalinpenna
Emerade 150 μg,
300 μg resp 500 μg

< 20 kg: 150 μg*) 
20–50 kg: 300 μg 

> 50 kg: 500 μg 

Adrenalinpenna
EpiPen/Jext 150 μg,
300 μg

< 15 kg: 150 μg*) 
15–30 kg: 150 μg 
30–50 kg: 300 μg 

> 50 kg: 2 pennor 
à 300 μg 

eller 
0,01 mg/kg (0,01 ml/kg) 
max 0,5 mg (0,5 ml) 

< 5 min 

Upprepa
var 5:e–10:e 
min vb 

Astma Lösn för nebulisator 
Ventoline 5 mg/ml 
eller 
egen bronkvidgande 
medicin 

Inhalation 

Inhalation 
pulver/spray 

5 mg (1 ml) 

4-6 doser 

< 5 år: 2,5 mg (0,5 ml) 
> 5 år: 5 mg (1 ml) 

2-6 doser 

< 5 min 

Upprepa var 
10:e min vb 

Hypoxi Syrgas Mask 15 l på reservoarmask, 
annars > 5 l/min 

15 l på reservoarmask, 
annars > 5 l/min 

Omgående 

Allmän-
påverkan 
och/eller 
hypotension 

Infusion 
Ringer-Acetat 

Snabbt 
intravenöst 
(övertrycks-
manschett) 

20 ml/kg 20 ml/kg Snabb vid 
tillräcklig 
volym 
Upprepa vb 

Ge alltid Tabl Cetirizin 10 mg 

Tabl Caredin 
munlöslig 2,5 mg
munlöslig 5 mg 

Per os 

Per os 

20 mg (2 tabl à 10 mg) > 12 år: 20 mg (2 tabl 
à 10 mg) 

< 6 år: 2,5 mg (1 tabl) 
6 –12 år: 5 mg (1 tabl) 

Ge alltid Tabl Betapred
0,5 mg 

eller 
Inj Betapred
4 mg/ml
eller 
Inj Solu-Cortef 100 mg
(färdig lösn 50 mg/ml) 

Per os 
(Tuggas, sväl-
jes hela eller 
löses i vatten) 

Intravenöst 

Intravenöst 

10 tabletter 

8 mg (2 ml) 

200 mg (4 ml) 

< 6 år: 6 st 
≥ 6 år: 10 st 

< 6 år: 4 mg (1 ml) 
≥ 6 år: 8 mg (2 ml) 

< 6 år: 100 mg (2 ml) 
≥ 6 år: 200 mg (4 ml) 

Först efter 
2–3 tim 

*) Om adrenalinlösning inte fnns till hands kan adrenalinpenna 150 µg ges även till barn under 10 kg. 
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Sov gott 
– En liten bok för sömnlösa 
och andra som vill sova bättre 

En liten bok för sömnlösa 
och andra som vill sova bättr 

Sov gott 

"Bästsäljaren Sov Gott" fnns nu tillgänglig för beställning från susanne. 
ramstrom@regionorebrolan.se. Boken fnns även på Läkemedelskommitténs 
hemsida www.regionorebrolan.se/lakemedel/Patientinformation-Läkemedel. 

Sov Gott är framtagen i ett samarbete mellan läkemedelskommittéerna i 
sjukvårdsregion Mellansverige. Överläkare Lena Leissner USÖ, professor 
Steven Linton och postdok. Serena Bauducco Örebro Universitet har medverkat 
i framtagandet av boken. 

Boken innehåller information om sömn och sömnbesvär samt allmänna råd 
och självinstruktioner som kan användas för en bättre sömn. Det visas hur en 
sömndagbok kan fyllas i. 

Boken innehåller även avsnitt om ungdomars sömn, sömnläkemedel samt 
kognitiv beteendeterapi. 

Direktnummer till alla 
apotek i Örebro län 

På de två sista sidorna i ”Rekommenderade 
läkemedel” hittar du en lista över apoteken 
i Örebro län med direktnummer. 

INNEHÅLL 

SIDA 2 
Rekommenderade läkemedel 2022-2023. 

SIDA 3 
Lipider som riskfaktorer. 

SIDA 6 
Osteoporos. 

SIDA 8 
Astma 

SIDA 10 
Helicobacter pylori. 

Nedtrappning av protonpumpshämmare (PPI) och 
patientinformation. 

SIDA 11 
Antitrombotisk sekundärprofylax efter cerebral 
infarkt och TIA. 

SIDA 12 
Trängningsinkontinens. 

SIDA 13 
Vattkoppor – nytt avsnitt i Rekommenderade läkemedel. 

Rekommendationer för vaccination av personal inom 
vård och omsorg. 

SIDA 14 
Muntorrhet. 

Tandvårdsstöd. 

SIDA 15 
Riktlinje Åtgärder vid anafylaxi – Ny uppdatering. 

SIDA 16 
Sov Gott - En liten bok för sömnlösa och andra som 
vill sova bättre 

Direktnummer till alla apotek i Örebro län 

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 
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