
FAS-UT, den första handboken
med råd vid utvärdering och av-
slutning av läkemedelsbehand-
ling, bygger framför allt på erfa-
renheter från sjukvården i Väs-
terbotten. Författaren Claes
Lundgren har träffat runt 1 000
läkare, apotekare och sköterskor
i arbetet med boken.

❙ ❙ – Det fanns inte så mycket att hämta i
litteraturväg, och inte heller inom forsk-
ningen pågår särskilt mycket på det här
området. Men det finns mycket kunskap
och erfarenheter inom vården som jag
försökt samla i handboken, säger Claes
Lundgren.

Han är själv överläkare i Skellefteå,
och handboken knyter an till ett lokalt
engagemang som finns kring att ifråga-
sätta läkemedelsbehandling. Professor
Kurt Boman i Skellefteå ansvarade på
1980-talet för utsättningsstudier av digi-
talis och kunde notera att överanvänd-
ning var ett problem.

Claes Lundgren är specialist i all-
mänmedicin, men har sedan 1996 arbe-
tat med palliativ vård vid en enhet på
sjukhuset i Skellefteå.

– Det är klart att många möten med
svårt sjuka patienter i exempelvis cancer
gett anledning att fundera extra kring
olika läkemedelsterapier. Det är lätt att
se det onödiga med att läkemedel följer
med långt in i slutskedet av livet, men
som läkare är det många gånger svårt
rent praktiskt att ta bort läkemedel utan
att skada patienten, säger Claes Lund-
gren.

Mod och trygghet
Claes Lundgren ser handboken som ett
redskap för vårdpersonal att känna mod
och trygghet i konkreta situationer.
FAS-UT tar upp de 15 vanligaste läke-
medelsgrupperna.

– Handboken kan förhoppningsvis
bidra till ett nytt tänkande med fokus på
att läkemedel är till för att ständigt om-
prövas. Den redovisar erfarenheter av
nedtrappning och utsättning av läkeme-
del och tips om hur utsättningsbesvär
kan undvikas.

FAS-UT kan även ses som ett hjälp-
medel för att utvärdera läkemedelsbe-
handling. Olika metoder för att provav-
sluta behandling, exempelvis när det
gäller demenssjukdom, tas upp.

Claes Lundgren har skrivit boken på
uppdrag av läkemedelskommittén i Väs-

terbotten. Han är själv engagerad i kom-
mitténs arbete och leder även det lokala
läkemedelsrådet i Skellefteå som ordfö-
rande.

Handboken kommer i första hand att
distribueras till läkare och sjuksköters-
kor med bred läkemedelsanvändning
inom Västerbottens läns landsting. Det
handlar om specialiteter som allmänme-
dicin, internmedicin, geriatrik och psy-
kiatri. Även läkarstuderande och under-
läkare är viktiga målgrupper.

En digital version är planerad att läg-
gas ut på intranätet för Västerbottens
läns landsting. Claes Lundgren har ock-
så upplevt att intresset för handboken
varit stort från läkemedelskommittéer i
andra landsting.

– På sätt och vis trampar vi på okänd
mark eftersom någonting liknande inte
getts ut förut. Därför är vi angelägna om
att få in kommentarer och tips för att
kunna ge vårdpersonal så bra stöd som
möjligt för att kritiskt ifrågasätta läke-
medelsbehandling.

Komplement till Fass
Claes Lundgren hade förväntat sig att
hitta mer i litteraturen om utsättning och
nedtrappning av läkemedel. Men han
hyser ändå ett visst hopp om ökat enga-
gemang från läkemedelsindustrin.

– Jag tror att läkemedelsföretagen av
kommersiella skäl kommer att förse
sjukvården med upplysningar i större ut-
sträckning än tidigare. Om de inte gör
det för sina produkter, kommer vi som
läkare att använda andra läkemedel med
bättre kunskaper om hur läkemedelsbe-
handling kan avslutas.

Claes Lundgren ser FAS-UT som ett
komplement till Fass. Han har blivit er-
bjuden att skriva ett kapitel i Fass om
nedtrappning och utsättning av läkeme-

del, men avböjde då han hade fullt upp
med handboken.

Reaktionerna på FAS-UT har han
överlag upplevt som positiva.

– Någon procent har varit kritisk. Det
är doktorer som tycker att det här ska vi
kunna utan att det behöver skrivas ner.
Sedan finns det fortfarande också eko-
nomiska intressen som inte riktigt vill ta
till sig synsättet.

Claes Lundgren ser inte minskade lä-
kemedelskostnader som något primärt
syfte med handboken.

– Snarare handlar det om den enskil-
de patientens bästa och att skapa ekono-
miskt utrymme för läkemedel som verk-
ligen behövs, exempelvis nya, dyra me-
diciner för reumatiker. Men vi vet ju
samtidigt att så mycket som var sjätte
patient på en medicinklinik ligger där ef-
ter felaktig läkemedelsbehandling. På
det området finns stora, ekonomiska
vinster att hämta – förutom de rent
mänskliga med ökad livskvalitet.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist
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Första handboken om att sätta
ut och trappa ner läkemedel

Aktuellt

Efter ett stort arbete med insamling av
uppgifter är överläkaren Claes Lundgren i
Skellefteå klar med handboken FAS-UT.
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❙ ❙ Ett trettiotal fackförbund, arbets-
givarorganisationer, forskningsinstitut,
myndigheter och andra aktörer inom ar-
betsmiljöområdet står bakom en ny por-
tal på Internet, Arbetsmiljöupplysning-
en (www.arbetsmiljoupplysningen.se).

Syftet är att kraftsamla för sänkta
sjuktal och ökad hälsa genom att samla
all tillgänglig arbetsmiljökunskap på ett
ställe. Det handlar om systematiskt ar-
betsmiljöarbete, men också om ledar-

skap, stress, rökning, mobbning, mång-
fald och mycket annat.

Tanken är att alla intresserade ska hit-
ta svar på sina arbetsmiljöfrågor. Ett ex-
empel: Under rubriken Våld och hot hit-
tar man en rad länkar till relevanta lagar
och regler, statistik och exempel på vad
olika arbetsplatser gjort för att motverka
våld och hot. En länk till en text på Lä-
karförbundets webbplats om hot och
våld mot läkare dyker också upp. LT

Allt om arbetsmiljö på ny sajt
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