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Rejäl minskning av olämpliga
läkemedel till äldre

I Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för god
läkemedelsterapi för äldre listas bland annat de
läkemedel som bör undvikas till äldre personer om inte
särskilda skäl föreligger.

De läkemedel som berörs är:
• Långverkande bensodiazepiner (flunitrazepam,

nitrazepam, diazepam)
• Läkemedel med antikolinerga effekter (t ex

tolterodin, solifenacin (Vesicare),
levomepromazin (Nozinan), hydroxicin
(Atarax), alimemazin (Theralen), klomipramin,
amitriptylin (Saroten))

• Tramadol
• Propiomazin (Propavan)

Ofta benämns listan ”olämpliga läkemedel”.
I juni 2017 uppdaterades kvalitetsindikatorerna med
ytterligare tre läkemedel:

• Kodein
• Glibenklamid
• Doxazosin (Alfadil)

dessa är inte inkluderade i redovisningen nedan.

Ett nationellt förbättringsarbete inom vård och omsorg
pågick under 2010-2014 som handlade om en
sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre.
En del i satsningen var fokus på äldres användning av
olämpliga läkemedel och pengar avsattes till de län och
kommuner som kunde redovisa en minskning av dessa.

Diagrammet visar att trots att kampanjen upphört
fortsätter de olämpliga läkemedlen att minska i den
äldre befolkningen.

I Västerbotten har andelen minskat från 34,5 % 2010
till 16 % 2016, dvs. mer än en halvering. Två av
länets kommuner, Sorsele (8 %) och Malå (9 %)
ligger överst på tio-i-topplistan över de kommuner
där minst olämpliga läkemedel använts under 2016.



MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Flukonazol kapsel 150 mg inte längre
receptfritt
Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga
antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som varit
receptfria. Beslutet är fattat som en del i arbetet mot
resistens för att behålla effekten av antimikrobiella
läkemedel
Läkemedelsverket gör bedömningen att
antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk för
behandling av infektioner orsakade av bakterier,
virus, svamp och encelliga parasiter för behandling
av människor och djur ska vara receptbelagda.
Läkemedelsverkets beslut stöds av nationellt och
internationellt arbete mot antimikrobiell resistens,
bland annat WHOs handlingsplan mot
antimikrobiell resistens vilken antogs under 2015.
Det finns idag övertygande bevis för att
antimikrobiell resistens drivs av användningen,
såväl korrekt som felaktig.
De receptfria läkemedel som berörs är
endosförpackningar av Diflucan, Fluconazol Hexal
vilka samtliga innehåller flukonazol, för behandling av
svampinfektion i underlivet.
Receptbeläggningen gäller från 1 juni 2017
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Fredag 15 september 13.00 - 16.00
Förmaksflimmer - behandling, associerade tillstånd
och symtomskattning.
Disputation Niklas Höglund
Unod R01, Hörsal E04
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Kommande program som kräver
föranmälan

Onsdag 20 september 13.00 - 16.30
Utbildning för KOL-team
Interprofessionell samverkan och icke-farmakologisk
behandling med patienten i centrum. Patientfall med
diskussioner om undersökningar och åtgärder utifrån
Socialstyrelsens rekommendationer.
För KOL-team i primärvården
Landstingshuset, Lycksele-rummet, Umeå
Anmälan via utbildningsportalen, linda senast 7
september
Expertrådet för astma och KOL

Torsdag 28 september 09.00 - 12.00
Mat och cancer
Hur maten kan påverka risken för att utveckla
cancersjukdom, vilka kostrekommendationer som
ges i preventivt syfte och hur du som hälso- och
sjukvårdspersonal bemöter frågor från patienter om
mat och cancer
Emma Nisukangas från Dietisternas riksförbund
Major Groove, NUS samt videokonferens
Mer information och anmälan (senast 21 september)
via utbildningsportalen. Linda.
Regionalt cancercentrum Norr

Höstens läkemedelsluncher

20 september: Blodsockersänkande behandling vid
typ 2 diabetes - Socialstyrelsens nya riktlinjer
Julia Otten, överläkare Medicinkliniken
4 oktober: Mai-Lis Hellenius professor Karolinska
institutet
1 november preliminär
22 november Stephan Stenmark, smittskyddsläkare
6 december preliminär
Mer information kommer
Läkemedelscentrum
Ansökan om medel för utbildningar inom läkemedelsområdet
Välkomna med ansökan före 15 september
Mer information och ansökningsblankett finns på Linda:
Vård\Läkemedel\Utbildning
Bertil Ekstedt sammankallande i bedömargruppen


