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  Läkemedelsnytt 
 

       Information från läkemedelscentrum och läkemedelskommittén 
 
 

 
Hej Lina! Du är ST-läkare inom allmänmedicin och har gjort ett arbete kring 
esomeprazol på Eda vårdcentral. Vad var bakgrunden till ditt projekt och 
varför just esomeprazol?   
 

Förskrivningen av protonpumphämmare (PPI) ökar varje år trots att 
syrarelaterade sjukdomar inte ökar i samma utsträckning. Det uppskattas att 5–
10 procent av befolkningen använder PPI och förskrivningen ökar stort i de äldre 
åldersgrupperna. Studier visar på att över 50 procent av PPI förskrivs utanför 
indikation. Samtidigt finns ett samband mellan användning av PPI och ökad risk 
för pneumoni, mag-tarm-infektion och frakturer. Riskerna ökar i förhållande till 
behandlingslängd och dos.  
 

Esomeprazol betraktas som mer potent än omeprazol i vissa lägen, men i de 
flesta fall är skillnaden inte kliniskt relevant och omeprazol är fullt tillräcklig. Esomeprazol utgör en 
stor del av överförskrivningen av PPI och är betydligt dyrare än omeprazol.  
 

Målet var att gå igenom alla listade patienter på vårdcentralen som förskrivits esomeprazol och ta 
ställning till om det fanns indikation för PPI och om det i så fall kunde ersättas med omeprazol. 
Genom projektet har överförskrivningen av esomeprazol minskat på Eda vårdcentral.   
 

Vilka är de viktigaste resultaten?  

• Hos 70 procent av patienterna kunde en aktiv åtgärd göras där läkemedlet antingen 
trappades ut helt eller ersattes med omeprazol. Flertalet patienter kunde även gå ner i dos.   

o 34 procent bedömdes inte alls ha indikation för att kvarstå på PPI regelbundet. De 
fick i stället råd om nedtrappning och hantering av eventuella framtida besvär.   

o 36 procent rekommenderades att byta till omeprazol.  

• 30 procent bedömdes ha medicinsk indikation att kvarstå på esomeprazol regelbundet.  
 

 
Ny följetong i Läkemedelsnytt 

Farmaceuter i vården – Generella direktiv 

Farmaceuter på farmacitjänsteenheten ansvarar för de generella direktiven i Cosmic. I arbetet ingår 
att hantera inkomna önskemål från vården och bedöma om läkemedlet passar för generella direktiv 
eller inte: Är det ett läkemedel som är rekommenderat i Region Värmland eller finns det ett annat 
läkemedel som passar bättre? Är doseringen rimlig? Finns all information som behövs för att ge 
läkemedlet på ett säkert sätt? Utformning av de generella direktiven görs alltid i samråd med 
ansvarig läkare på enheten. I riktlinjen Ordination enligt generella direktiv (RIK-15055) finns mer 
information.  
 

Under de senaste åren har vi arbetat mycket med att få in alla enheters generella direktiv i Cosmic, 
både inom slutenvården och öppenvården. Det har inneburit en ökad styrning mot rekommenderade 
preparat, flera olämpliga läkemedel har tagits bort och de generella direktiven i regionen är mer 
enhetliga än innan. En stor fördel med att de generella direktiven finns i Cosmic är att 
läkemedelslistan ger en samlad bild över samtliga läkemedel som patienten använder.  

 

Aktuella restnoteringar 
 

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt 
licensläkemedel. Ta del av den fullständiga informationen via Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. 

• Inga nya restmeddelanden har publicerats den senaste veckan. 

Nästa vecka →  Läkemedelsservice (LMS) 
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