Iatrogent beroende, från värst till bäst i klassen
På alla enheter har det under året gjorts förändringar som
resulterat i minskad förskrivning av beroendeframkallande
läkemedel (BFL) vilket är mycket glädjande. Ser man i ett
längre perspektiv, så har vi sedan processen iatrogent beroende startade, minskat opioider med 23%, bensodiazepiner
med 24% samt Z-preparaten med 17%. Vi minskar mest
i Sverige, ungefär dubbelt så stor minskning jämfört med
rikssnittet för opioider och Z-preparat.
Informationsläkarna - Maria Brygg, Maria Kättström och
undertecknad - har nu besökt alla vårdcentraler minst en
gång, samt flera sjukhuskliniker. Intresset har varit stort
för information och vi har haft många bra diskussioner med
läkare samt flera berörda yrkesgrupper.
En del vårdcentraler har gjort stora förflyttningar och
gått från att vara de som förskriver mest till att förskriva
minst. Vuxenpsykiatrin har minskat sin opioidförskrivning
markant vilket kan tyckas mycket adekvat. Ortopedkliniken
har gjort förändringar i hantering av BFL som resulterat i
reducerad opioidförskrivning.
Det blir nu angeläget att under 2020 bibehålla det goda
arbetet, och fortsätta med ytterligare minskningar för att nå
våra satta mål. Viktigt för vårdcentraler och kliniker att följa
sin förskrivning och sätta mål för hur förskrivningen ska se
ut.
Läkemedelskommittén fortsätter även 2020 detta arbete.
En satsning på evidensbaserad sömnbehandling genom en

utbildning för sjuksköterskor i KBT är en insats under januari. Utbildningen är finansierad av vinstpengar från Guldpillret. Fortsatt undervisning och workshops för ST-läkare och
AT-läkare gällande BFL-problematik fortsätter även 2020.
Informationsläkarna kommer under året att fortsätta informera och stödja vårdcentraler och kliniker i arbetet med
iatrogent beroende, med fokus på de som förskriver mest,
samt uppdatera riktlinjer och instruktioner för BLF.
Vårt arbete har rönt uppmärksamhet nationellt och flera
regioner har hört av sig för att ta del av och använda sig av
våra instruktioner samt verktyg som införts i Cosmic.
Rätt läkemedel till rätt patient, med rätt diagnos och
under rätt tid, är en bra riktlinje. Dessutom viktigt att
dokumentera i Cosmic under sökord ”beroendeframkallande
läkemedel” så att det blir begripligt och synligt för alla hur
behandlingen är tänkt.

Expertgrupp Smärta och inflammation
Mats Rothman
mats.rothman@regionvastmanland.se
Länkar:
Läkemedelsverket - Behandlingsrekommendationer vid gikt

Miljö
Substans

Diklofenak
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Motiveringar
Mätningar avser Sverige om
inget annat anges.

Åtgärdsförslag

På grund av risk för ekotoxiska halter i vatten har
diklofenak tidigare övervakats inom ramen för
EU:s vattenlagstiftning. Nu finns tillräckligt med
data för att bedöma om diklofenak ska föreslås
som ett prioriterat ämne när EU-kommissionen
nästa gång föreslår ett reviderat så kallat prioämnesdirektiv. För Sveriges del har Havs- och vattenmyndigheten med diklofenak bland särskilda
förorenande ämnen (SFÄ) i sin föreskrift HVMFS
2013:19 (Uppdaterad 2017-01-01), Diklofenak
återfinns i ytvatten i halter som rapporterats ha
effekter på fisk

• Diklofenak rekommenderas inte i Basläkemedel 2020. De
NSAID-preparat (ibuprofen, ketoprofen och naproxen) + paracetamol som rekommenderas i Kloka Listan är alla bättre
från miljösynpunkt än diklofenak. Paracetamol är ett mycket
säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms
medföra en låg miljörisk, något förhöjd för ketoprofen.
• Observera att diklofenak även säljs receptfritt (gel, plåster
och spray, tabletterna receptbeläggs från och med 1 juni
2020). Hur ser era rekommendationer ut till patienter vad
gäller receptfria smärtlindrande läkemedel?
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Neurologi

Observera att patientens bästa alltid går i första hand, se
rekommenderade läkemedel i Basläkemedel 2020. För flera
miljöbelastande substanser har miljöutredningar genomförts
för jämförbara alternativ av Region Stockholm.

Neurologin har genomgått en dramatisk utveckling de senaste åren med nya diagnostiska möjligheter och behandlingar som gör skillnad för patienterna.
Nya mediciner är oftast kostsamma och erfarenheten av
dem är av naturliga skäl begränsad. Oftast används de därför i första hand som specialistpreparat och det tar några år
innan de fått en plats i behandlingsarsenalen som motiverar
att de kommer in på basläkemedelslistan. Nya möjligheter
innebär också nya utmaningar för neurologenheterna i
Sverige, som behöver utökas, men också arbeta internt med
att optimera rutiner och utveckla samarbetet med övriga
vårdgivare.
Sedan ett par månader tillbaka har vi ett antal färdigställda dokument för neurologi under Nationellt Kliniskt
Kunskapsstöd (se länk nedan). Dokumenten innehåller
kortfattad information om olika neurologiska tillstånd samt
beskriver samverkan mellan primärvård och specialistvård
i regionen. I dokumenten finns länkar till basläkemedelslistan. Dokumentsamlingen är inte komplett men det kommer
att komma ut fler PM efter hand.

Migrän
För akut behandling av migränattack så är basläkemedelslistan väsentligen oförändrad frånsett att vi har

återinfört paracetamol som möjligt förstahandspreparat
jämte ASA/NSAID. Glöm inte bort att använda antiemetika
tillsammans med analgetika i akutskedet då kombinationen
ger bättre lindring för en del patienter.
Alla patienter med migrän som remitteras till Stroke- och
Neurologisektionen har prövat olika analgetika i adekvata
doser men påfallande många har aldrig prövat antiemetika,
se basläkemedelslistan för lämpliga preparat.
Vi har fortsatt tre triptaner på basläkemedelslistan då
behandlingseffekten för dessa är högst individuell.
Vi har sedan några år tillbaka bättre möjligheter att
hjälpa patienter med kronisk migrän genom förebyggande
behandling. Förstahandspreparat utgörs fortsatt av tablettbehandling, se basläkemedelslistan.
Sedan några år finns botulinumtoxin som förebyggande
behandling vid migrän. Botulinumtoxin ges subkutant på
över 30 punkter totalt i ansikte och huvudregionen. Vår erfarenhet är att 6 till 7 av 10 svarar på behandlingen. Behandlingssvar innebär för en del minskad anfallsfrekvens och för
andra minskad anfallsintensitet. En del patienter har effekt
på både frekvens och intensitet. Behandlingen ges var tredje
månad vid Stroke- och Neurologimottagningen.
Nyligen har vi fått ytterligare mediciner att använda vid
kronisk migrän. Preparaten är kostsamma och TLV har satt
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som villkor för förmån, att de förskrivs av neurolog eller
läkare vid neurologklinik. NT-rådet har också gjort rekommendationer om behandlingen som vi följer.
Aimovig (erenumab) och Ajovy (fremanezumab) ges som
subkutana injektioner en gång per månad. De blockerar
signalsubstansen CGRP som uppfattas ha en central roll vid
migrän.
I studierna svarade ungefär hälften på behandlingen med
30 % reduktion av anfallsfrekvens och eller anfallsintensitet. Vi har inte hunnit få så mycket erfarenhet ännu men ser
tydlig effekt för en del av våra patienter. Dessa preparat har
likt botulinumtoxin få biverkningar och tolereras därför väl.
Flera preparat är på väg ut på marknaden.
Idag har ca 30 patienter i Västmanland CGRP-blockad
men det kommer förstås att bli fler efter hand

Parkinson

Epilepsi

Länkar:
Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

Ur läkemedelssynpunkt inga nyheter senaste året. Lamotrigin och levetiracetam står kvar i basläkemedelslistan. Ett
viktigt nytillskott är dock att vi nu har epilepsisjuksköterska
på Stroke och neurologisektionen.

Ny pumpbehandling har kommit under 2019, Lecigon. Vi har
nu tre preparat att erbjuda i pumpform för patienter med
mer avancerad sjukdom. Vi har de senaste åren remitterat
fler patienter för DBS (Deep Brain Stimulation). Under 2019
har vi en nystartad funktion på enheten i form av parkinson
sjuksköterska. Basläkemedelslistan är oförändrad.
Behandlingsstrategin är som tidigare initial behandling
med L-dopa (för de allra flesta patienterna) följt av kombinationsbehandlingar och mer avancerad behandling.

Expertgrupp Neurologi
Per David Alm
per.david.alm@regionvastmanland.se

Psykiatri
Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell studie om
befolkningens hälsa. Bilden av folkhälsans utveckling är i
många avseenden positiv men ett undantag är den psykiska
ohälsan som tycks öka.

Depression och ångest stora folksjukdomar
Depression och ångest tillhör de stora folksjukdomarna
och drabbar människor i alla åldrar. Risken att insjukna i en
depression någon gång i livet är 36% för kvinnor och 23%
för män. En fjärdedel av befolkningen drabbas någon gång
av ett ångestsyndrom. Personer som lider av ångest och
depression har ofta en nedsatt psykisk funktionsförmåga
som i många fall kan leda till sjukskrivningar och nedsatt
livskvalitet. Sjukdomsförloppet kan vara långdraget. I svårare fall finns det också risk för självdestruktiva handlingar.
Både depression och ångestsyndrom behandlas i huvudsak med antidepressiva läkemedel och olika former av
psykologisk behandling. Socialstyrelsen konstaterar dock
att i dagens hälso- och sjukvård motsvarar inte tillgången
till psykologisk behandling behovet i tillräcklig omfattning.
I princip bör alla personer med lindriga och medelsvåra
tillstånd av egentlig depression och ångestsyndrom kunna
erbjudas psykologisk behandling, till exempel KBT.
Behandling med antidepressiva läkemedel har bäst
effekt vid svårare depressioner. Efterlevnad av de nationella
riktlinjerna skulle innebära en ökad kostnad för hälso- och
sjukvården. Samtidigt har nettokostnaderna för psykiatrisk
vård under de senaste åren inte ökat i samma utsträckning
som kostnaderna för specialiserad somatisk vård. Ökad
tillgång till psykosociala insatser i primärvården där de
lämpliga patienterna finns, skulle kunna vara en bra början.

Påverkan på miljön
Under senare tid har man upptäckt höga halter av antidepressiva läkemedel, både SSRI, SNRI och andra psykofarmaka, i våra vattendrag. Nivåerna rapporteras ha påverkan
på vattenlevande organismer. Vissa av dem kan kopplas
till ett stört beteendemönster exempelvis hos fisk. Detta
är ytterligare ett argument för att använda antidepressiv
behandling med respekt för både människa och natur. En
ökad tillgång till psykologisk behandling för patienter som
är motiverade och har lättare symtom är ett bra terapeutisk
val men också ett bra val miljömässigt. Viktigt att kontinuerligt utvärdera effekt, biverkningar och nytta med fortsatt
behandling med psykofarmaka, inte minst i gruppen äldre.
Likaså angeläget att erbjuda lämpliga patienter samtal.

Expertgrupp Psykiatri
Adina Velica
adina.velica@regionvastmanland.se
Länkar:
Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom
Vård vid depression och ångestsyndrom Utvärdering 2019
Miljöbelastande läkemedel, Janusinfo

Förskrivning av antidepressiva
Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat i hela
befolkningen, sedan 2006 med 25%. 2018 fick mer än en
miljon svenskar, det vill säga var tionde svensk, recept på
antidepressiva läkemedel.
Risken för psykisk ohälsa är högre bland dem som är 65
år eller äldre och användandet av antidepressiva har legat
högt i den här gruppen under många år. I gruppen kvinnor
över 85 år hämtade var tredje kvinna något antidepressivt
läkemedel under 2018 jämfört med en dryg femtedel av
männen i samma ålder.
Störst procentuell ökning har dock skett bland unga upp
till 19 år och framförallt bland flickor. Risk/nytta-förhållandet vid behandling med antidepressiva är dock minst
fördelaktig i guppen unga och äldre.
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