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”Läkare
måste ta
ansvar”
En som fått nog av förseningarna med att minska
läkemedelsskadorna är
Göran Sjönell, pionjär för
satsningar på allmän- och
familjeläkeri. Han har tagit
fram ett nytt system för
bättre läkmedelskontroll
på vårdcentralerna.
Göran Sjönell
drar parall
eller till flyg
säkerhet. Där
måste piloten
kolla allt före
en flygning
enligt en fast
ställd check Göran Sjönell
lista. Det
tycker han också att en ansva
rig läkare ska göra inför varje
förskrivning och behandling
med läkemedel på vårdcen
tralerna.

Brigitte Paulsson fick lågt blodtryck och dålig aptit när hon behandlades för hjärtflimmer.
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Dosen blev för hög
Som en blixt från en klar
himmel kändes det för Brigitte
Paulsson när hon plötsligt
fick ett anfall av hjärtflimmer.
Det ledde till ny medicinering
som gjorde henne ännu sjukare.
Brigitte Paulsson är 89 år gam
mal och bor i Djursholm utanför
Stockholm nära sin dotter. Hon
är glad och tacksam för att hon
fortfarande är relativt frisk och
inte behöver särskilt mycket vård
och mediciner.
Men så kom anfallet av hjärt
flimmer och hon fick åka akut till
Danderyds sjukhus för vård och
behandling. En insats var att hon
fick en pacemaker inopererad för
att stödja upp hjärtats arbete plus
att hon ordinerades ett antal

mediciner som brukar ges till
hjärtpatienter.
Redan på sjukhuset krånglade
det med pacemakern som gav
upphov till infektion. Hon fick
flera olika antibiotika som alla
ledde till svåra magbiverkningar.
Väl hemkommen mådde hon
inte alls bra. Var trött, hade ingen
aptit, lågt blodtryck, förvirrad och
hade upprepade kräkningar. Hon
var så dålig att hon ännu en gång
fick åka akut till sjukhuset, lades
in och behandlades i tio dagar.
– Det var jobbigt, säger hon.
Mycket jobbigt.
Birgitte Paulsson har Göran Sjö
nell vid kvartersakuten Mörby
Centrum som husläkare och han
tittade över hennes medicinlista

Njurpåverkan
är en av de
största orsakerna
till läkemedelsbiverkningar.
Ulf Bergman ,professor
vid Karolinska i Hudinge.

M

från sjukhuset så som vårdcen
tralerna ska göra men som sker
alltför sällan.
– Hon hade fått digitalisprepa
rat mot hjärtflimret, vilket är helt
enligt rutinerna, säger Göran
Sjönell. Men jag mätte hennes
njurvärden och såg att dosen var

alldeles för hög. Vi sänkte den
och hennes problem försvann.
En typisk bild: ett av de mest upp
repade budskapen från dem som
arbetar mot läkemedelsbiverk
ningar är nämligen att hos äldre
som får mediciner måste njur
funktionen mätas.
– Hos nästan alla minskar njur
funktionerna med ökad ålder och
det gör att doserna av läkemedel
måste minskas, säger också till
exempel professor Ulf Bergman
vid Karolinska i Huddinge. Njur
påverkan är en av de största orsa
kerna till läkemedelsbiverkning
ar. Om det åtgärdades skulle
mycket vara vunnit.
Inger Atterstam

Som underlag har han och
hans medarbetare tagit fram
ett webbaserat program som
kallas Medcheck. Det innehål
ler dels vilka självklara aspek
ter som måste undersökas, till
exempel interaktion mellan
olika läkemedel och vilka tes
ter som ska göras när läke
medlet skrivs ut, dels informa
tion om den aktuella vårdcen
tralens patienter och deras
mediciner.
– Detta instrument ska an
vändas vid arbetet lokalt på
vårdcentralerna och också vid
till exempel hembesök, säger
han. Det behövs som ett kom
plement till de stora nationella
datorsystemen som ju dessut
om aldrig tycks kunna bli
verklighet.
Han menar att de uppenbara
bristerna i dag kan förklaras
främst med dåliga kunskaper
(ingen har en samlad bild av
patienternas läkemedelsför
skrivning), många vikarier och
ett system där att ingen egentli
gen har ett uttalat huvudansvar
för läkemedelshanteringen för
den enskilde patienten.
– Det självklara är att det
måste vara allmänläkaren på
vårdcentralen men det måste
kanske uttalas tydligare, säger
han.
En viktig uppgift i läkeme
delsarbetet är att ta bort och
sätta ut mediciner som ges
speciellt till gamla. Mellan
100 000 och 200 000 äldre
äter i dag mer än tio läkeme
del varje dag.
– Det handlar om att priori
tera och värdera. Vilka läke
medel behövs och vilka är
mindre viktiga och riskerar att
ge upphov till negativa biverk
ningar, säger han.
Inger Atterstam
Fotnot: Företaget Medirätt som
delvis ägs av Göran Sjönell
lanserar Medcheck-systemet.

