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Borrelia – diagnostik och behandling
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Borrelia - patientens berättelse, 
serologi och antibiotika i 10-14 dagar 
gäller fortfarande

Erytema migrans - klinisk diagnos 
och penicillin i tio dagar 

I år har vi en tidig vår och med den vaknar 
fästingen som nu söker årets första blod-
mål. 

Vårdcentraler i östra Skåne deltar i 
STING-studien där vi studerar fästingen 
och den fästingbitna. Studieresultat visar 
att det är mindre än 1 % som får borrelia 
trots att nästan var fjärde  fästing (23 %) 
bär på borreliabakterien.

I vården ska vi känna igen erytema mig-
rans, tidig hudborrelios, som utvecklas 
inom några veckor på bettstället. Hudut-
slaget kan se lite olika ut. En bettreaktion 
kan uppstå i samband med fästingbettet 
som brukar försvinna efter några dagar. 
Observera bettstället under en månad för 
att upptäcka erytema migrans. Tveka 
inte att ta emot och behandla patienter 
som söker för hudutslag där borrelia kan 
misstänkas.  Det är i primärvården som 
flest erytema migrans diagnostiseras.

Erytema migrans är en klinisk diagnos 
och ingen serologi tas eftersom den inte 
hunnit utvecklas. Behandling med peni-
cillin i tio dagar förhindrar utveckling till 
neuroborrelios, borreliaorsakad hjärn-
hinneinflammation. Annan klinisk mani-
festation är lymfocytom i öronsnibb eller 
bröstvårta och knäledsinflammation som 
typiskt sitter i en knäled.

Neuroborrelios – serologi, lumbal-
punktion och antibiotika i 10-14 dagar
Neuroborrelios diagnostiseras med stöd 
av patientens berättelse (fästingexposi-
tion, fästingbett, hudutslag, nackvärk) 
och kliniska tecken (aktuellt erytema 
migrans – inspektera hela huden, spinal-
rotssmärtor, ansiktsförlamning). Vid miss-
tanke om neuroborrelios görs alltid en 
lumbalpunktion för att påvisa en inflam-
merad spinalvätska och borreliaantikrop-

par vilket talar för en aktuell neurobor-
relios. Tidig diagnos och behandling har 
betydelse för hur snabbt patienten till-
frisknar efter behandling. Behandling ges 
med doxycyklin och till barn under 8 år 
med ceftriaxon i 10-14 dagar.  

Neuroborrelios kan ha en längre tids 
konvalescensperiod
Det är vanligt med en längre tids konva-
lescensperiod hos både vuxna och barn 
antingen i form av en kvarstående svag-
het i ansiktsnerven eller mer ospecifika 
symtom så som trötthet och koncentra-
tionssvårigheter. Under denna tid utveck-
lar patienten inga nya symtom eller kli-
niska tecken men kan vara hjälpt av ett 
mer rehabiliterande synsätt. Om patien-
ten utvecklar nya symtom och diagnosen 
inte varit säker bör förnyad bedömning 
göras med tanke på annan sjukdom. 

Borrelia – diagnostik och  
behandlingstid 
Vi avråder från att uppsöka sjukvård 
utomlands hos vårdgivare som erbjuder 
annan diagnostik och behandling av bor-
reliainfektion än den som rekommende-
ras i Sverige idag. Smittskyddsinstitutet 
har gjort en översyn av alla metoder som 

Inspektion av hela kroppens hud. Full skin examination. Stort ringformat erytema migrans. Bålen.

Erytema migrans på fot.
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Läs mer om behandlingsrekommendationer och falldefinition i 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för borrelia.             

www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behand-
lings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/
Borrelia/

Läs mer om de senaste rapporterna om diagnostik och behand-
lingstid från SMI och SBU.

Smittskyddsinstitutet S. Laboratoriediagnostik av borreliainfektion. 
En översyn av europeiska rekommendationer och aktuell metodik. 
www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13257/laboratoriediag-
nostik-av-borreliainfektion-2013-101-28.pdf

Behandlingstid vid borreliainfektion www.sbu.se/upload/Publika-
tioner/Content0/3/Borrelia/Behandlingstid_Borrelia_201305.pdf

Läs mer om STING-studien www.stingstudien.se

används som stöd vid borreliadiagnostik. Serologi har visat sig 
vara den metod som är mest användbar och tillförlitlig. I en 
rapport från SBU fastslås det att vid långtidsbesvär efter en 
antibiotikabehandling av borrelia i 10-14 dagar har ytterligare 
behandling med antibiotika ingen nytta för patienten, däremot 
orsakas mer biverkningar.

Hur kan man ha borreliaantikroppar utan att ha borrelia?
Borreliaserologi tar vi när det finns en misstanke om borrelia-
infektion och inte som screening eftersom vi vet att mellan 
6-15 % av friska skåningar har antikroppar. I STING-studien 
ser vi att det är få fästingbitna som får borrelia (< 1 %). Av de 
som blir bitna av en fästing med borrelia utvecklar något fler 
endast antikroppar (asymtomatisk infektion) än de som får en 
klinisk infektion (erytema migrans), knappt 3 % respektive 2 %. 
En fästing som tas bort inom 24 timmar minimerar risken för 
överföring av borrelia till den fästingbitne. STING-studien är 
en nationell studie som fortsätter under 2014.

• Fästingkontroll före sänggåendet
• Observera bettstället under en månad
• Sök för hudutslag efter fästingbett
• Behandla erytema migrans med penicillin
• Lumbalpunktion vid misstanke om neuroborrelios
• Fortsätt inkludera fästingbitna i STING-studien

Katharina Ornstein 
för Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård

Typiskt ringformat erytema migrans. ”Bulls eye”. Mage 12 cm. Central rodnad 
med omgivande normal hud omsluten av ett rodnat bräm som växer utåt.

Lymfocytom i bröstvårta med sekundärt erytema migrans

Erytema migrans i ljumske.

Multipla erytema migrans.

Erytema migrans i ansikte 
och öra.

Erytema migrans i navel.
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Atopiskt eksem - en uppdatering
Atopiskt eksem, eller böjveckseksem, är en kliande hudsjuk-
dom. Den är mycket vanligt förekommande och drabbar cir-
ka 20 % av barnen innan skolåldern. Atopiker har även en 
ökad risk att drabbas av allergisk astma och utveckla aller-
gi mot exempelvis pollen/pälsdjur, men också mot födo-
ämnen. Hos spädbarn är eksemet ofta lokaliserat till kin-
der och extremiteternas sträcksidor. Med stigande ålder hos 
patienten övergår det emellertid till att främst drabba böj-
vecken. Eksemet växer ofta bort under tonåren, men troligen 
lider minst 7 % av den vuxna befolkningen av sjukdomen. 
Försämringsfaktorer är bl a rivning, torrt/kallt klimat, frek-
vent duschning samt stress. Hos små barn kan födoämnes- 
allergi mot t ex komjölksprotein eller ägg ibland ligga bak-
om försämring av eksem. Det är viktigt med tidig yrkesråd-
givning, eftersom patienter med atopiskt eksem har cirka tre 
gånger ökad risk att utveckla handeksem. 
 Basbehandling av eksem utgörs av lokala steroider och 
mjukgörande krämer. Att använda mjukgörande kräm som 
underhållsbehandling efter läkning minskar också risken för 
uppblossning. De topikala calcineurinhämmarna pimekroli-

mus respektive takrolimus är andrahandsval efter steroidkrä-
merna. Takrolimus har även indikationen proaktiv behand-
ling av atopiskt eksem hos patienter med frekventa recidiv. 
 Förebyggande behandling med stark steroidkräm (grupp 
III) ett par gånger per vecka är ett intressant alternativ för att 
minska risken för återfall. Denna regim verkar vara effektivare 
än takrolimus i detta avseende. Fler studier behövs dock för 
att klargöra långtidseffekten. 
 Perorala icke sederande antihistaminer, sådana som ceti-
rizin eller loratadin, har ingen bevisad effekt vid eksem. Det 
finns inte heller några belägg för att slentrianmässigt ge anti-
bakteriella medel till ett kliniskt icke infekterat eksem. De 
fall som kan komma i fråga för behandling med peroral anti-
biotika är i princip krustabelagda, vätskande eksem främst hos 
barn enligt nya publicerade riktlinjer.

Anders Johansson överläkare Hudkliniken CSK  
Kristianstad, för Terapigrupp Hud

Referenser se Läkemedelsrådets hemsida; www.skane.se/lakemedelsradet

Irritable bowel syndrome (IBS) eller 
på svenska irritabel tarm, är den van-
ligaste gastrointestinala sjukdomen. 
IBS ingår i gruppen funktionella tarm-
besvär med en prevalens på 10-15%. 
Patienterna utreds och behandlas 
huvudsakligen i primärvården. Sjuk-
domen delas in i fyra huvudtyper: 
diarrédominerad (IBS-D), omväxlande 
avföringskonsistens (IBS-M), förstopp-
ningsdominerad (IBS-C) och odefini-
erad IBS (IBS-U).

Läkemedelsbehandlingen är huvudsakligen 
symtomatisk (efter dominerande sym-
tom) och till stor del baserad på ”off-label 
användning” (gamla preparat utan god-
känd IBS-indikation). Det är därför gläd-
jande att ett läkemedel med indikationen 
IBS nu introduceras. För mer information 
om behandling hänvisas till Läkemedels-
bulletinen Nr 4, 2013 eller Svensk gast-
roenterologisk förenings hemsida: www.
svenskgastroenterologi.se. 

Constella (linaklotid) har indikationen 
medelsvår till svår IBS-C hos vuxna, men 
TLV har endast beviljat förmån för svår 
IBS-C (motsvarar IBS med symtom av 
den grad att det påtagligt och de flesta 
dagar påverkar det dagliga livet). Cons-
tella är endast subventionerat för patienter 

som inte fått effekt av eller inte tolererat 
annan behandling. Man ska därmed ha 
provat t ex fulldos av Inolaxol eller Mox-
alole innan Constella sätts in. I studierna 
ingår få män och få äldre över 75 år.

Constella, en syntetisk peptid med 14 
aminosyror, är en guanylatcyklas recep-
tor agonist. Receptorn förekommer i hög 
koncentration i hela tarmen och aktive-
ring leder till ökning av intra- och extra-
cellulärt cGMP. Mer intracellulärt cGMP 
ökar sekretionen av klorid och bikar-
bonat i tarmen vilket ökar det lumina-
la flödet och accelererar transporttiden. 
Effekten kommer inom något dygn. Öka-
de nivåer av extracellulärt cGMP tros leda 
till inhibering av vicerala nociceptorer 
vilket reducerar smärtupplevelsen. Denna 
effekt kommer inom 2-4 veckor. Endast 
omkring hälften av patienterna svarar på 
behandlingen d v s får både god effekt på 
IBS-symtomen och minskad buksmärta/
obehag. En förlängd behandlingstid, för 
de patienter som inte svarat på behand-
lingen efter 4 veckor, ger i stort sett inga 
ytterligare responders. Utvärdering av 
behandlingen skall av dessa skäl göras 
efter 4 veckor och provförpackning för-
skrivas. Vid utvärdering av behandling-
en bör både effekt på smärta/obehag och 
förstoppning utvärderas (kan ske telefon-

ledes). Placeboeffekten är hög. Helt domi-
nerande biverkan är diarré som förekom-
mer hos 20 % av de behandlade. Övriga 
biverkningar ligger på placebonivå, san-
nolikt på grund av låg biotillgänglighet 
då preparatet inte absorberas intakt från 
tarmen. Den dominerande biverkan diar-
ré gör att endast patienter med förstopp-
ningsdominerad IBS kan behandlas med 
Constella (enbart dessa som ingått i stu-
dierna). Patienter med andra typer av IBS 
kommer sannolikt att drabbas av diarré i 
mycket hög utsträckning. Svår förstopp-
ningsdominerad IBS är relativt ovanlig, 
men vid gastromottagningarna i Skåne 
har Constella provats på några patien-
ter. Trots att få behandlats hittills stäm-
mer våra kliniska observationer väl med 
resultaten i studierna. Trots att patien-
terna med svår IBS-C inte är så många 
finns de sannolikt även inom primär-
vården. Terapigruppen tycker därför att 
Constella kan användas av primärvår-
den inom angiven indikation men med 
respekt för den begränsade subventionen 
och med noggrann uppföljning av effekt 
och biverkningar.

Jan Lillienau och Sara Andersson,  
Terapigrupp Gastroenterologi      

Constella, nytt läkemedel vid svår 
förstoppningsdominerad IBS (IBS-C)

http://www.svenskgastroenterologi.se
http://www.svenskgastroenterologi.se
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Filmen hittar Du på Videoteket under 
AKO Skåne: 
www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkom-
men_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--me-
toder/AKO-Skane/Skanegemensamt/
Videotek/Fortbildningsfilmer-A-O/Basal-
lakemedelsgenomgang/

Vad behöver regelbundet beaktas vid 
uppföljningen av läkemedelsbehand-
lade äldre patienter och varför? Nu 
finns en utbildningsfilm om basal 
läkemedelsgenomgång. 

När kroppen åldras minskar marginaler-
na i olika organsystem, t ex hjärna och 
blodtrycksreglering. Eliminationen av 
läkemedel via njurarna försämras. Äld-
re patienter är därför mer känsliga för 
biverkningar av läkemedel. Upp emot 
30% av akuta sjukhusinläggningar bland 
äldre är läkemedelsrelaterade. Genom att 
genomföra läkemedelsgenomgångar finns 
potential att undvika detta. Enligt Skå-
nemodellen bör basal läkemedelsgenom-
gång genomföras regelbundet för alla 
läkemedelsbehandlade patienter över 65 år, 
utom för de mest komplext sjuka som bör 
erbjudas tvärprofessionell läkemedels-
genomgång. 
 En basal läkemedelsgenomgång kan 
utföras t ex vid ett årsbesök och är ett 
strukturerat sätt att utvärdera de punkter 
som regelbundet måste beaktas vid läke-
medelsbehandling:
• Är läkemedelslistan korrekt och 

uppdaterad?
• Finns tillräckliga fakta för att göra 

adekvata ställningstaganden (t ex 
ortostatiskt blodtryck och uppgift 
om njurfunktion)

• Kvarstår indikation? Är effekten 
utvärderad? Biverkningar?

• Används olämpliga läkemedel för 
äldre?

• Är preparat och doser anpassade till 
njurfunktionen?

• Föreligger interaktioner?

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne 
samt Läkemedelsrådet/Enheten för läke-
medelsstyrning i Region Skåne har tagit 
fram en utbildningsfilm (17 minuter) som 
belyser vilka punkter som ingår i en basal 
läkemedelsgenomgång och varför. Filmen 
är lämplig både för primärvård och sluten- 
vård. Välkomna att använda filmen i Er 
internutbildning och diskutera gärna lokala 

rutiner för uppföljning av äldres läkeme-
delsbehandling på Er enhet.

Sara Modig, 
Distriktsläkare och Äldregeneral  
primärvård för Läkemedelsrådet

Basal läkemedelsgenomgång ökar säkerheten 
och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling 

Hur gör man? – Nu finns en utbildningsfilm

Informationskväll den 13 maj:
Förändringar och budskap med Skånelistan 2014 
och andra nyheter på läkemedelsområdet 
Den 13 maj kl 17.30-20.00 är läkare verksamma enligt Lag om läkarvårdsersättning  välkomna för att få information 
kring Skånelistan och dess rekommendationer samt andra nyheter på läkemedelsområdet. Informationen är riktad till specia-
lister i allmänmedicin men öppen även för andra specialiteter.

Kvällen kommer att innehålla följande ämnen:

• Förändringar och budskap Skånelistan 2014
• Constella – nytt läkemedel vid IBS
• Nytt Vårdprogram osteoporos – prevention och behandling efter lågenergifraktur

Informationskvällen anordnas av Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning och kommer att hållas i Regionhuset, 
Dockplatsen 26, Malmö. Lättare måltid serveras mellan 17.30-18.00.
Anmälan görs på www.skane.se/lakemedelsradet/informationskvall senast 6 maj (1 vecka innan utbildningstillfället). 

Välkomna!

Vid färre än 5 anmälda deltagare ställs tillfället in.

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--metoder/AKO-Skane/Skanegemensamt/Videotek/Fortbildningsfilmer-A-O/Basal-lakemedelsgenomgang/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--metoder/AKO-Skane/Skanegemensamt/Videotek/Fortbildningsfilmer-A-O/Basal-lakemedelsgenomgang/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--metoder/AKO-Skane/Skanegemensamt/Videotek/Fortbildningsfilmer-A-O/Basal-lakemedelsgenomgang/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--metoder/AKO-Skane/Skanegemensamt/Videotek/Fortbildningsfilmer-A-O/Basal-lakemedelsgenomgang/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/Riktlinjer--metoder/AKO-Skane/Skanegemensamt/Videotek/Fortbildningsfilmer-A-O/Basal-lakemedelsgenomgang/
http://www.skane.se/lakemedelsradet/informationskvall
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Ska receptfria läkemedel förskrivas 
på recept inom läkemedelsförmånen 
eller ska patienterna hänvisas till 
egenvård och betala hela kostnaden 
själv? Det saknas tydliga regler för 
detta och praxis varierar stort mellan 
olika förskrivare och olika landsting.

Före oktober 2002, (innan LFN, numera 
TLV, kom till) fanns riktlinjer som angav 
att förskrivning av receptfria läkemedel 
med förmån endast fick ske vid kontinu-
erligt eller återkommande behov i minst 
3 månader. 

Policy för Skåne: 
Om patienten har ett kontinuerligt 
behov av ett receptfritt läkemedel bör 
läkaren ta ställning till behandling-
en och utfärda ett recept om detta är 
lämpligt. Vid kortvariga behov måste 
givetvis en bedömning från fall till fall 
göras men de flesta anser att 2-3 måna-
der är en kort tidsperiod. Läkemedels- 
rådet rekommenderar i dessa fall hänvis-
ning till egenvård, vilket i många fall blir 
både enklare och billigare för patienten. 
Om patienten har frikort eller inte ska 
givetvis inte påverka bedömningen.

Läkemedelsrådet rekommenderar att mjuk-
görande salvor kan förskrivas på recept 
om det finns en bakomliggande sjuk-
dom som ger torr hud annars ska patien-
ten hänvisas till egenvård. Samma sak gäl-
ler vid receptförskrivning av tårsubstitut 
d v s vid sjukligt torra ögon eller av andra 
skäl där det är medicinskt motiverat. 
Åldersbetingade torra ögon eller torra 
ögon p g a kontaktlinsanvändning moti-
verar inte receptförskrivning. 

Vid kortvariga säsongsbundna besvär av 
t ex pollenallergi kan man hänvisa till 
något av de många allergiläkemedel som 
finns receptfria på apotek. För en del per-
soner räcker de receptfria läkemedlen inte 
till, utan kontakt med läkare kan behövas 
för att komma fram till den mest effekti-
va kombinationen av läkemedel. Att boka 
tid hos läkare är även aktuellt vid nyde-
buterad allergi då man behöver verifiera 
allergin med pricktest eller RAST-prov 
samt vid allergi året runt då indikation 
för att få preparaten på recept finns.  

Vid önskemål om protonpumpshämmare 
(PPI) är det viktigt att ta ställning till om 
det verkligen finns en godkänd behand-
lingsindikation och om besvären är så 
pass svåra att PPI ska rekommenderas. 

Efter långvarig användning av PPI kan det 
ibland vara svårt att avsluta behandling-
en och uttrappning av läkemedlet kan bli 
aktuellt. Exempel på uttrappningssche-
ma finns i boken FAS-UT3. Vid lättare/
tillfälliga besvär med dyspepsi rekommen-
deras egenvård där Novaluzid, Ranitidin 
eller Gaviscon är förstahandsmedel. 

Om alla förskrivare i Skåne följer dessa 
riktlinjer kan vi tillsammans skapa större 
utrymme för läkemedel med stor effekt 
på överlevnad, samhällskostnader och 
livskvalitet.

Läkemedelsrådet

Recept eller egenvård?
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Min förskrivning - en ny e-tjänst för dig inom vården
Nu kan du som förskriver läkemedel, eller är verksam-
hetschef för en vårdenhet, använda Min förskrivning. 
En övergång från pappersbaserade förskrivarprofiler 
till en e-tjänstlösning genomfördes den 4 april 2014. 
Det innebär att det är enklare att följa upp och att jäm-
föra förskrivningsmönster.

Vad är Min förskrivning?
Förskrivare av läkemedel kan med stöd i receptregisterlagen 
ta del av individuell statistik över sin läkemedelsförskrivning.
 I nationella satsningar kring äldre och läkemedelssäkerhet 
finns indikatorn antibiotikaanvändning  och en målsättning är 

att påvisa att minst 50% av vårdenheterna försett sina för-
skrivare med en översikt av deras personliga förskrivning, 
samt utvärderat vad tidigare återkoppling haft för effekter.  
 Det blir nu enklare att få åtkomst till olika rapporter (t ex 
antibiotikaförskrivning) för att använda som stöd vid uppfölj-
ning och analys.
 E-tjänsten är kostnadsfri. Beställning kan enbart göras av 
den enskilde förskrivaren eller av den närmaste verksamhets-
chefen.

www.ehalsomyndigheten.se/ehalsotjanster/beslutsstod/Min-
Forskrivning/

http://www.ehalsomyndigheten.se/ehalsotjanster/beslutsstod/MinForskrivning/
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”Läkemedel i Skåne” är ett populärt och välbesökt arrangemang. Totalt kom ca 1500 personer till Malmö den 5-6 mars 
för att lyssna på några av de många seminarierna och för att träffa kolleger från hela Skåne.

På www.skane.se/lakemedelsradet/rekmassa2014 finns möjlighet att titta på postrar och presentationer.

Välkomna åter 2015! Även då vecka 10, den 4 och 5 mars.

Läkemedelsrådets utbildningsdagar

”Läkemedel i Skåne 2014”

Fullsatt.

Mingel och mat.

Läkemedelsrådets ordförande Bengt Ljung-
berg inleder Läkemedel i Skåne 2014.

Jan Lillienau föreläste om protonpumps-
hämmare.

Lina Gunnarsson höll ett tänkvärt plenar-
föredrag om läkemedel och miljö ur ett  
globalt perspektiv. 

Posterutställningen.

www.skane.se/lakemedelsradet
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