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Apotekarsocietetens Läkemedelskongress 2014:  

Läkemedelssäkerhet     
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    och läkemedelsnytta

Mediabilden av läkemedel, demenssjuk-
domar, Sveriges beredskap för smitt-
samma sjukdomar, olagliga läkemedel 
och biverkningsrapportering var bara 
några av de många ämnen som diskute-
rades under årets Läkemedelskongress, 
anordnad av Apotekarsocieteten.

Årets Läkemedelskongress öppnades av Apotekar-
societetens nytillträdda verkställande direktör 
Karin Meyer och följdes av en inledande debatt 

kring nyttan av läkemedel. Debattledarna Pär Skoglund 
Finquist och Birgitta Karpesjö lyfte frågan om den ofta nega-
tiva mediabilden av läkemedel med fokus på biverkningar 
och höga kostnader. Den beskrivningen höll inte Expres-
senjournalisten Anna Bäsén med om och menade att hen-
nes tidning betydligt oftare belyser nya forskningsrön och 
nya behandlingar. 

Johan Olofsson, apoteksinnehavare, påpekade att skrive-
rierna snabbt får genomslag på patientbeteenden, det finns 
exempel då patienter slutat sin behandling på grund av det 
som skrivs i medierna om biverkningar av ett visst läke-
medel. Han menade att medierna därför måste ta ansvar 
för det man skriver och påstår. Läkaren Bo Björkstrand tog 
upp att läkarna i dag ofta diskutera nyttan av ordinationer 
med pålästa och kunniga patienter även om det ibland kan 
bli alltför stort fokus på biverkningar på grund av medias 
skriverier. 

Efter den inledande debatten följde parallella föredrag 
bland annat av årets Bengt Danielsson-föreläsare, alzhei-
merforskaren Agneta Nordberg från Karolinska Institutet 

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel 
med motiveringen: ”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lös-
ning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver 
och luftighet samt tydlig brytning mellan avsnitt gör bipacksedeln lätt 
att läsa. En tydlig instruktion avseende hänvisningar till olika avsnitt 
gör informationen lättöverskådlig. Vikningens placering är genom-
tänkt då den underlättar läsningen och inte bara är anpassad efter 
förpackningen.”
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som redogjorde för dagsläget och framtiden 
avseende demenssjukdomar och särskilt 
Alzheimers sjukdom. Varje år drabbas 
25 000 personer av demenssjukdomar i Sve-
rige. Det finns i dag läkemedel som lindrar 
symtomen men det finns inte någon botan-
de behandling. Trots detta är det viktigt att 
tidigt ställa diagnos för att optimera be-
handling och livskvalitet. 

Även för att utveckla nya läkemedel som 
kan förhindra sjukdomsförloppet är det en 
förutsättning att tidigt kunna ställa rätt di-
agnos och att skilja olika demenssjukdomar 
åt. I dag finns lindrande behandling men 
det är anmärkningsvärt stora skillnader i 
förskrivningen av läkemedel mellan olika 
landsting och här behövs större jämlikhet. 
Framtidens behandlingsstrategier omfattar 
flera angreppspunkter i huvudsak kring 
prevention med hjälp av monoklonala anti-
kroppar (antikroppar producerade av en 
enda cell) och immunisering. 

Ebolasmittan
Statsepidemiolog Anders Tegnell redogjorde 
för Sveriges beredskap vad gäller smitt-
samma sjukdomar. Föredraget kom av 
naturliga skäl att handla mycket om den 
högaktuella ebolasmittan. Det svenska sys-
temet bygger på att tidigt fånga upp och 
kontinuerligt analysera data och signaler 
på kommande epidemier för att snabbt 
vidta motåtgärder. Förutsättningarna för 
att hantera smittsamma sjukdomar i Sve-

rige är goda med välfungerande sjukvård, 
välutbildad personal och god hygien. Detta 
till skillnad från Västafrika där antalet ebo-
lasmittade under hösten växt exponentiellt 
vecka för vecka och snabba insatser krävs. 
Varje dags fördröjning av stöd och motåt-
gärder fördubblar kostnaderna för att se-
dan bekämpa sjukdomen. 

Anders Tegnell berättade därefter om er-
farenheterna av det nyinrättade vaccina-
tionsregistret som varit i bruk i ett år. Drygt 
1 140 000 doser rapporterades till registret 
under 2013 (varje år ges omkring 1,2 miljo-
ner doser i programmet) och av barn födda 
2012 har 95 procent minst en dos noterad i 

Skriverierna får 
snabbt genom-

slag på patientbeteen-

då patienter slutat sin 
behandling på grund 
av det som skrivs i 
medierna om biverk-
ningar av ett visst 
läkemedel.
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registret. Valideringen av registret visar att 
endast 0,3 procent av registreringarna har 
upptäckts vara felaktiga. Registret är av 
stor vikt för epidemiologiska och hälsoeko-
nomiska studier och uppföljning av vacci-
nationskampanjer. 

I en parallell session berättade Mats Pet-
tersson från Tullverket om Pangea VII, en 
världsomspännande operation under en 
vecka i maj 2014 där 111 länder samverkade 
för att för att ingripa och informera om 
olagliga läkemedel. Operationen resulte-
rade i 7,6 miljoner tabletter i beslag, över 
10 600 nedsläckta webbsidor och 434 gripna 
personer. I Sverige beslagtogs cirka 64 300 
tabletter eller liknande, 19 webbsidor stäng-
des ner och en person greps.

Kongressen innehöll även ett halvdags-
program kring medicintekniska produkter 
bland annat ett spännande föredrag där 
professor Karl-Gustaf Strid berättade om 
framtidens sätt att skapa konstgjorda organ 
och proteser i 3D-skrivare. Användnings-
områdena av 3-D tekniken är många, allt 
från planering av hjärtoperationer, urval av 
embryo vid in vitro-fertilisering till matri-
ser för styrd vävnadsregeneration som till 
exempel utfyllnad av bendefekter och för 
broskrekonstruktion. 

Biverkningsrapportering
Läkemedelsverket (LV) medverkade med 
flera föredrag kring läkemedelssäkerhet. 
I föredraget Att kommunicera om läkeme-

delssäkerhet – i dag och i framtiden gav 
Elin Kimland och Gunilla Englund en översikt 
av hur LV arbetar med frågor om läkeme-
delssäkerhet. Läkemedelsverket följer ett 
läkemedel under hela dess livscykel, från 
tidig utveckling till kliniska prövningar, 
användning och avregistrering. 

Säkerhetsfrågorna kan röra allt från för-
giftningar, biverkningsrapporter, frågor 
från patienter och sjukvården till reklama-
tioner, bristsituationer och olagliga läkeme-
del. Viktigaste informationskällorna om ett 
läkemedel är den godkända produktinfor-
mationen, produktresumén och bipackse-
deln, det vill säga den dokumentation som 
LV godkänner för att ett läkemedel ska få 
marknadsföringstillstånd. 

Väl ute på marknaden fortsätter bevak-
ningen från myndighetens sida, det hand-
lar om uppföljning av bland annat biverk-
ningsrapportering och olika typer av till-
synsaktiviteter. Produktresumén och bi-
packsedeln uppdateras i förekommande 
fall med ny information, till exempel nya 
biverkningar, kontraindikationer, ändrad 
dosering och ändrad indikation. 

Arbetssätt och rutiner för säkerhetsöver-
vakningen av ett läkemedel är gemensamt 
inom EU, det gäller även hur säkerhets-
kommunikationen ska gå till, något som 
finns beskrivet i det som kallas Good Phar-
macovigilance Practice (GVP). Som ett steg 
i att utveckla kommunikationen om läke-
medelssäkerhet har LV tagit fram en rap-
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port som visar vad som under 2013 inkom 
till verket. Den rapporten finns på Läkeme-
delsverkets hemsida. 

I ett efterföljande föredrag berättade Ker-
stin Jansson och Marie Lundström, båda från 
Läkemedelsverket, om den nya farmakovi-
gilanslagstiftningen och om hur farmaceu-
ter kan och ska fungera som rapportörer av 
biverkningar. Farmaceuter i detaljhandeln 
kan rapportera om biverkningar medan 
farmaceuter i sjukvården har skyldighet att 
göra det. Föreläsarna sammanfattade även 
statistik för inkomna rapporter och visade 
med exempel på hur viktiga rapporterna är 
då de i flera fall lett till förändrade rekom-
mendationer och förbättrad läkemedelsan-
vändning.

Skillnad på olika produkter i egen-
vårdshyllan
I egenvårdshyllan på apotek hittar man 
många olika typer av produkter. Tomas 
Nilsson, Ulrika Hörberg och Erika Svedlund 
från Läkemedelsverket klargjorde i sitt 
föredrag skillnaderna mellan läkemedel, 
medicintekniska produkter, livsmedel och 
kosmetiska produkter och vad man på apo-
teket måste tänka på när det gäller de olika 
produkterna. Beroende på vilken produkt 
det gäller är det nämligen stora skillnader 
när det gäller krav på förhandsgranskning, 
klinisk effektdokumentation, säkerhets-
uppföljning, biverkningsrapportering och 
myndighetstillsyn.

Malin Grape från Folkhälsomyndigheten 
gav i sitt föredrag Vad kan apotek och sjuk-
husapotek göra för att minska risken för 
antibiotikaresistens? en utmärkt genom-
gång av bakgrund och orsaker till det väx-
ande globala problemet med antibiotikare-
sistenta bakterier som hon kallade för en 
epidemi i det tysta. Malin Grape belyste 
även de strategier som finns för att minska 
spridningen och som bland annat omfattar 
riktad information till patientgrupper som 
småbarnsföräldrar, nya behandlingsrekom-
mendationer till personal inom hälso-och 
sjukvården samt internationella samarbe-
ten genom WHO.

I Läkemedelskongressen ingick också ett 
heldagsprogram arrangerat av Sektionen 
Läkemedel för djur kring aktuella fråge-
ställningar när det gäller vaccination av 
hund och katt. Bland annat höll Peter Ek-
ström från Läkemedelsverket ett föredrag 
kring rapportering av biverkningar hos 
djur. 

Kongressen avslutades som den inleddes 
med en sammanfattande diskussion kring 
nyttan av läkemedel. Totalt samlade årets 
Läkemedelskongress drygt 300 deltagare 
som tog del av ett 40-tal olika program-
punkter. Nästa Läkemedelskongress ord-
nas den 9–10 november 2015. 
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Ring dagens bästa samtal: 
0706 – 11 15 16

eller maila:
info@coure.se

Välkommen!

coure.se

Vi är den nya generationens byrå 
med massor av fördelar för dig 
som jobbar med marknadsföring 
inom läkemedelsindustrin. 

Du har allt att vinna, hör av dig 
så berättar vi mer.

                  Sara Riggare var med i panelen som representant för patienterna. Hon talade bland annat om hur hon som Parkinsonpatient påverkat sin behandling.




