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Skott(års)pengar för ”olämpliga läkemedel” till äldre
Propiomazin (Propavan)
Förskrivningen av propiomazin till äldre är lägre i
Kalmar län än i övriga riket.
Propiomazin - förskrivning 2011-Q4
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Staten och SKL har kommit överens om
ekonomiska incitament för att förbättra
samverkan mellan kommuner och landsting i
vården av de mest sjuka äldre. Ett mål är minskad
förskrivning av ”Olämpliga läkemedel”. Med
detta avses läkemedel som bör undvikas till äldre,
såvida inte särskilda skäl föreligger, enligt
Socialstyrelsens ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” från 2010. Vid en mätning i
september 2011 hade 10,5% av alla länsinvånare
över 65 år något ”olämpligt läkemedel”.
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Läkemedel med betydande antikolinerga
effekter
I denna grupp ingår ”urologiska spasmolytika”
som ges vid ”överaktiv blåsa” hos män och
kvinnor. Prevalensen ökar med åldern (se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer
från 2011). I Kalmar län är förskrivningen av
sådana medel lägre än för genomsnittet i Riket.
Tramadol
Förskrivningen av tramadol i Kalmar län är
betydligt högre än för genomsnittet i riket.
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Läkemedel mot psykos i särskilda boenden
Eftersom detta är svårt att mäta används surrogatvariabeln läkemedel mot psykos som förskrivs via
Dos-recept. Antalet utlösta Dos-recept för neuroleptika ökar kraftigt med åldern, men per 1000
invånare över 65 år är de något färre i vårt län än i
riket. Genomsnittligt antal DDD per Dos-recept var
9,7 för gruppen 65-74 år, och 2,4 för de allra äldsta.
Antipsykotiska läkemedel - Dos-recept 2011-Q4
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Långverkande bensodiazepiner
Förskrivningen av nitrazepam och flunitrazepam
är högst till de allra äldsta, medan diazepam
används mest i medelåldern. I Kalmar län är
förskrivningen av diazepam och nitrazepam nära
genomsnittet för Riket. Flunitrazepam skrivs ut i
något mindre grad än i Riket
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Tramadol - förskrivning 2011-Q4
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Alla grafer gäller fjärde kvartalet 2011:
Blå stapel = Riket
Lila stapel = Kalmar län
DDD
= Definierade DygnsDoser (enl WHO)
TIN
= 1000 invånare

”Olämpliga läkemedelskombinationer”
(= D-interaktioner enligt den svenska
klassifikationen för interaktioner). Detta är
kombinationer som ökar risken för allvarliga
biverkningar. Mäts som samtidig användning av de
interagerande läkemedlen vid ett visst datum,
baserat på individrelaterade data över utlösta recept.
Vid mättillfället i september 2011 hade 2,5% av alla
länets medicinerande invånare över 65 år minst en
olämplig läkemedelskombination. Vanliga
kombinationer är Waran plus NSAID, Waran plus
Trombyl, och kalium plus kaliumsparande medel.
Läkemedelskommittén genom
Ellen Vinge

För innehållet ansvarar EllenVinge, ordförande i Läkemedelskommittén
Läkemedelsnytt finns även på www.ltkalmar.se>Läkemedel>Läkemedelskommittén

