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För ett par år sedan varnade SBU för mät-
barhetens återvändsgränd (1). Allt går inte 
att mäta, eller bara för att det går att mäta 
är det inte viktigt. Det handlade bland an-
nat om surrogatvariabler som HbA1C och 
livskvalitet. ”Hur mår diabetespatienterna 
i Norrbotten? Bra för deras HbA1C är 
6,7”. Det är lätt att hamna i liknande ”god-
dag-yxskaft”-diskussioner.

I förra numret av Behandlingsbladet (4) 
skrev Peter Skeppar att LMV rekommen-
derade att BPSD-patienter ska värderas 
enligt C-MAI, BPRS-AD eller NpI. Själv 
använder han i sitt arbete MADRS, HAD 
och GAF. Geriatrikerna vill använda GDS, 
eftersom MADRS inte fungerar bland äld-
re. Urologerna anbefaller IPPS och QoL 
vid värdering av vattenkastningsbesvär. 
Har mätbarhetens tyranni tagit över? 

Denna debatt har tagit fart på senare tid. 
I Allmänmedicin debatterar Peter Olson 
med NDR om ”league tables” (ranking-
listor) och surrogatvariabler, i Läkartid-
ningen ifrågasätts VAS-skalan (2), och 
en ny bok med titeln ”What the Hell is 
Quality” (3) diskuterar värderingkulturen 
i västvärlden ur breda perspektiv. I Incita-
ment tror redaktören att Allmänmedicinen 
blir onödig när patienterna har tillgång till 
Internet.

Cohen-Mansfield Agitation Inventory 
(C-MAI) är ett skattningsverktyg med 
34 items (ilska, vandring, spottning mm) 
som vart och ett graderas i 7 steg enligt 
VAS-modell. Modellen är framtagen i 
forskningssyfte, och kan förment objektivt 
mäta små skillnader i beteende hos demen-
ta efter olika interventioner, som då blir 
evidensbaserade och rekommendabla. Vi 
kliniker uppmanas sedan använda samma 
skala för att värdera våra kliniska BPSD-
patienter. Är de tillräckligt sjuka för att 
”få” en intervention, svarar de tillräckligt 
bra för att få fortsätta? Något utrymme för 
patient eller anhöriga att bestämma lämnas 
ej. De har ju bara subjektiva upplevelser 
att redovisa! Vad gör vi med dem som mår 
dåligt men inte når gränsvärden eller be-
handlingsintervall?

What the heck is Quality 
eller Mätbarhetens tyranni

Christina Brändström presenterar i sam-
ma nummer av Behandlingsbladet (4.08) 
ett humanistiskt, holistiskt förhållningssätt 
skenbart i strid med LMV. I den kliniska 
vardagen söker patienten för problem. 
Oavsett de når en viss ”nivå” på VAS-ska-
lan, vill de ha hjälp att må bättre oavsett 
om utfallet blir statistiskt signifikant eller 
ej. Dialog, uppföljning och omprövning 
blir enligt Christina Brändström de viktiga 
verktygen i vårdens kvalitet och kräver 
förstås kontinuitet och kunskap - suspekta 
mjukvaror i den moderna vården – eller 
vårdens kärna, dess fundamentala bas (5)?

VAS-skalans steg motsvarar bara en 
”ordning”, och man kan varken säga nå-
got om avstånd eller storlek mellan ste-
gen, eller göra matematiska beräkningar 
av betydelse (2). Skalan visar inte en äkta 
kvantitet (ex. hjärtat väger 897 gram), utan 
en pseudokvantitet (4:ans motivering i ord 
säger oerhört mycket mer om patientens 
problem och förväntningar). 

När naturliga mått (cm, grader) inte 
finns, operationaliserar man begrepp 
(smärta, nedstämdhet, ångest m fl) till 
mätbara variabler, vilket ju leder till pro-
blem med både reliabilitet och validitet, 
då det inte finns ett ”sant” värde att utgå 
ifrån. Motsvarar VAS=3 på skalan samma 
sak för varje patient? Skillnaden mellan 1 
och 2 är inte lika stor som mellan 8 och 9.

Har vi nått slutet på denna vetenskaps-
teoretiska diskurs som härstammar från 
Aristoteles, eller skärps kampen? Descar-
tes tydliggjorde skillnaden mellan kropp 
och själ på 1600-talet, och det ”lider vi” 
fortfarande av. Lord Kelvin på 1800-talet 
skrev: ”Kan vi inte uttrycka kunskapen 
i siffror är den ynklig och otillfredsstäl-
lande”. Detta förenklade synsätt ligger till 
grund för många politiska och adminis-
trativa beslut nuförtiden, och skapar hos 
drabbade patienter förväntningar på att 
”bara vi hittar orsaken (till värken) så blir 
allt bra” (6 ). 

Hur svarar man Försäkringskassan på 
frågan: ”Hur lång tid tar det innan depres-
sionen över sonens död går över”? Vem 

tar hand om de patienter och problem som 
inte ”passar in”, som inte ”svarar”, där 
man inte hittar det felaktiga kugghjulet, el-
ler inte kan byta ut det? Människan som 
maskin eller som en kännande varelse?  
Vi får se till att inte hamna i en mätbarhe-
tens återvändsgränd. Det måste alltid fin-
nas utrymme för det omätbara: beröring, 
kontakt, medmänsklighet (1).
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Det är sedan länge väletablerat att högt 
blodtryck är en riskfaktor för cardiovas-
kulär sjuklighet, även om primärpreventiv 
farmakologisk behandling mot hypertoni 
som isolerad riskfaktor kan ifrågasättas (1). 

Kostnadseffektiviteten för behandling 
ökar vid behandling av ”äldre” (2), men 
vad finns det för evidens för behandling av 
multisjuka ”äldre-äldre”? Dessa patienter 
har ju ofta en polyfarmaci som i sig är pro-
blematisk att hantera. I denna patientgrupp 
tilltar biverkningsproblemen och bekym-
ren med sidoeffekter, så kanske skadar en 
behandling av det höga trycker mer än det 
hjälper? Man slipper kanske stroke, men 
drabbas kanske av fall med efterföljande 
höftfraktur (3).

I gruppen ”äldre-äldre” (över 80 år) är 
det alltså viktigt att inte bara se till sjuklig-
het i CVS, utan vidga perspektivet till an-
dra hälsomått när man ska ta ställning till 
behandlingsvinster. Therapeutic Initiative 
(www.ti.ubc.ca) har sammanställt aktuell 
kunskap inom detta område. Till helt ny-
ligt har kunskapen om behandling för in-
divider äldre än 79 år varit mycket begrän-
sad och grundat sig på subgruppsanalyser. 

En metaanalys (Cochrane 1999) fann 
att strokefrekvensen visserligen minskade, 
men att mortaliteten var oförändrad, var-
för slutsatsen begränsade sig till konsta-

terandet att mer forskning behövdes. En 
avhandling från Lund (4) belyste detta. 
Nattlig cerebral hypoxemi var vanligt hos 
gamla ”välbehandlade” hypertoniker. Det 
har alltså funnits signaler som tydde på att 
behandling kunde vara skadlig.

Hösten 2008 presenterades slutresul-
taten från HYVET (HYpertension in the 
Very Elderly Trial). Enligt denna studie 
reduceras den totala mortaliteten med 
2,2% (ARR), vilket ger ett NNT=48 för en 
behandling på två år efter att blodtrycket 
sänkts med målvärdet 150/80. 50% av pa-
tienterna nådde dit.   

När dessa resultat inkluderats i ovan-
stående metaanalys avseende patienter 
äldre än 80 år fann man att antihypertensiv 
behandling (med diuretika o/e ACE-häm-
mare) reducerar risken att få stroke med 
4,4% (NNT=25 för en behandling på fem 
år), men att den totala dödligheten inte på-
verkades. I denna åldrade population fann 
man också, inte så förvånande, en hög 
frekvens allvarliga biverkningar. 

Therpeutics Letter konstaterar att slut-
satserna i HYVET som vanligt gäller för 
i övrigt relativ friska individer, som kan 
vinna mycket på att undvika stroke. Med 
lågdos thiazid och låg till medeldoserad 
ACE-hämmare reduceras  mortalitet och 
allvarliga biverkningar, och man når ett 

måltryck på cirka 150/80 hos 50% av pa-
tienterna. Man konstaterar att resultatet ”is 
not relevant to the sick or frail elderly po-
pulation”. 

Försiktig antihypertensiv behandling 
hos i övrigt friska ”äldre-äldre” är alltså 
evidensbaserad, men hos i övrigt sjuka 
eller skröpliga är vinsterna inte bevisade, 
men riskerna tydliga (5). FAS-UT 2 (6) 
visar på metoder för uttrappning och upp-
följning av dessa patienter. 
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Överläkare Kjell Melander redovisar den 
omfattande JUPITER-studien av behand-
ling med rusovastatin. Trots påvisad god 
effekt menar han att det ännu inte är dags 
att ge rosuvastatin primärprofylaktiskt.

Ungefär hälften av alla hjärtinfarkter, 
stroke och kardiovaskulär död brukar till-
skrivas de traditionella riskfaktorerna ål-
der, rökning, hyperkolesterolemi och hy-
pertoni. Till detta har ett antal ytterligare 
riskfaktorer fogats, till exempel övervikt 
och höga sockervärden. 

För att kunna förklara varför personer 
utan riskfaktorer ändå insjuknar i kardio-
vaskulära sjukdomar söks nya samband. 
Ett av dessa är inflammationsmarkören 
Crp, som vid höjda värden kunnat knytas 
till ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Det 
är också visat att statiner påverkar Crp-
värdet, men om denna sänkning har något 
betydelse för risken för insjuknande har 
varit oklart. 

I en prospektiv, randomiserad, dubbel-
blind, kontrollerad studie kallad Justifica-

tion for the Use of Statins in Prevention: 
an Intervention Trial Evaluating Rosu-
vastatin förkortat JUPITER och publice-
rad under rubriken Rosuvastatin to Pre-
vent Vascular Events in Men and Women 
with Elevated C-Reactive Protein (N 
Engl J Med 2008;359:2195-207) beskrivs 
resultatet av behandling med rosuvastatin 
20 mg hos friska försökspersoner med ett 
normalt LDL-kolesterol samt Crp > 1.9 
mg/l  på insjuknandet i en första större 
kardiovaskulär händelse. 

Studien genomfördes på 1 315 stäl-
len i 26 länder och inkluderade män och 
kvinnor från 50- respektive 60-årsåldern 
utan känd kardiovaskulär sjukdom med 
ett LDL-kolesterol lägre än 3,4 mmol/l, 
triglycerider lägre än 5.6 mmol/l och ett 
högsensitivt Crp på 2,0 mg/l eller mer. 
Exkluderade var bland andra de med ti-
digare eller pågående statinbehandling, 
diabetiker, okontrollerad hypertoni, krea 
> 177, personer med inflammatoriska 
sjukdomar, immunosuppressiv behand-

ling inklusive långtidsbehandling med 
perorala kortikosteroider (läs studien för 
fullständig lista). 

De inkluderade fick 20 mg rosuvastatin 
dagligen eller placebo. Studiens primära 
utfall var en kombinerad end-point av 
insjuknande i icke-fatal hjärtinfarkt, icke-
fatal stroke, sjukhusvård på grund av in-
stabil angina pectoris, arteriell revasku-
larisering eller bekräftad kardiovaskulär 
död.

Man undersökte i det närmaste 90 000 
personer för att hitta de 17 802 patienter 
som fördelades jämt i behandlings- och 
placebogrupp. Bland flera parametrar kan 
nämnas en medianålder på 66 år, 38% 
kvinnor, 71% av vit etnicitet, BMI 28, 
blodtryck 134/80, 16% rökare, Crp 4,2 
mg/l, LDL 2,8 mmol/l, HDL 1,3 mmol/l. 
I behandlingsgruppen sjönk Crp till 2,2 
mg/l (37% lägre än i placebogruppen), 
och LDL till 1,4 mmol/l (50% lägre än i 
placebogruppen).

Studien avbröts i förtid efter 1,9 år i 
snitt. 142 personer hade insjuknat i be-
handlingsgruppen jämfört med 251 i pla-
cebogruppen vilket var klart signifikant 

Högt blodtryck hos ”äldre-äldre”

Rusovastatin i stor studie



ACE-hämmare + amlodipin är kanske mer 
effektiv än ACE-hämmare + tiaziddiureti-
ka. Det skriver överläkare Kjell Melander 
med hänvisning till den så kallade Accom-
plish-studien*.

Vilken som är den bästa läkemedels-
kombinationen vid behandling av högt 
blodtryck är ännu inte klarlagt. Sakta men 
säkert lär vi oss mer och ett litet steg på 
vägen kan Accomplish-studien utgöra. Det 
är en randomiserad, kontrollerad, dubbel-
blind multicenterstudie som inkluderade 
sammanlagt 11 506 patienter från USA, 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Patienterna skulle ha hypertoni kombi-
nerat med hög risk att insjukna i en kardio-
vaskulär händelse varför många redan var 
kärlsjuka vid inkluderingen i studien. 60% 
var män och 2 av 3 var över 65 år vid in-
klusionen. 41% var över 70 år. Grupperna 
randomiserades till antingen en kombina-
tion av ACE-hämmaren benazepril + am-
lodipin eller benazepril + hydroklortriazid. 

De flesta som ingick i studien hade re-
dan behandling för högt blodtryck med 2-3 
läkemedel och någon wash-out föregick 
inte inklusionen varför medelblodtrycket 
var 145/80 vid randomiseringen och mål-
blodtrycket var 140/90 eller 130/80 om 
diabetes eller njursjukdom förelåg. 

Måldos var 40 mg benazepril dagligen 
kombinerat med 5-10 mg amlodipin el-
ler 12,5 -25 mg hydroklortiazid dagligen. 
Primärt end-point var en kombination av 
kardiovaskulär händelse och kardiovas-
kulär död. Medeluppföljningstid var 36 
månader.

Den primära händelsen inträffade hos 
9,6% av de som behandlades med kom-
binationen ACE-hämmare + amlodipin 
jämfört med 11,8% hos dem med kombi-
nationen ACE-hämmare + tiazid (absolut 
riskreduktion 2,2%). På biverkningssidan 
var den största skillnaden, som förväntat, 
förekomsten av perifer svullnad i amlodi-
pingruppen.

 Denna studie visar att kombinationen 
ACE-hämmare + amlodipin förefaller mer 
effektiv än kombinationen med tiazid-
diuretika. Visserligen var det inte enalapril 
eller ramipril som var studiens ACE-häm-
mare, men litet stödjer det tanken att det 
inte skulle vara en klasseffekt. 

Det är således inte alls fel att påbörja 
behandling av måttligt högt blodtryck med 
enalapril + amlodipin. Det är dock viktigt 
att påpeka, att kombinationen med tiazid-
diuretika är likaledes effektiv och har sjuk-
domsminskande effekt. 

Norrbottens Läkemedelskommitté re-

kommenderar enalapril och amlodipin 
vid behandling av högt blodtryck. Salu-
res finns också på listan, men däremot är 
metoprolol borttaget eftersom de senaste 
årens rön talar för en sämre profylaktisk 
effekt av betablockad vid hypertoni.

Betablockad ska insättas först då andra 
vägar är uttömda varvid den begränsade 
subventionen träder i kraft samt då ische-
misk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller samti-
dig arytmi ger skäl därtill.

  Slutligen ska det betonas att det vik-
tigaste är att sänka blodtrycket snarare än 
att välja ett specifikt läkemedel. Ovan re-
fererade studie ska ses som ytterligare ett 
bevis på den ökade möjligheten vi idag 
har att erbjuda bra blodtryckskontroll för 
våra patienter och att hindret till lyckad 
behandling snarast ligger i våra ofta alltför 
lågt ställda mål, om man kan uttrycka sig 
så när det gäller behandling av högt blod-
tryck.
*NEJM, volume 359(23), 4 dec 2008,
p 2417–2428.
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och motsvarade en absolut riskreduktion 
på 0.58 eller detsamma som att 172 ska 
behandlas i ett år för att en större kardio-
vaskulär händelse ska undvikas. 

Bryter man upp detta ska 500 per år be-
handlas för att undvika en fatal eller icke-
fatal hjärtinfarkt, 625 per år för att und-
vika en fatal eller icke-fatal stroke, 278 
per år för att undvika en revaskularisering 
eller episod av instabil angina pectoris. 

För att förhindra ett dödsfall oavsett or-
sak ska 400 personer behandlas under ett 
år. Ingen skillnad sågs i allvarliga biverk-
ningar, som var få. I studien utföll ingen 
subgrupp som skulle ha mer eller mindre 
nytta av behandlingen.

Studien är välgjord och upplagd på 
traditionellt sätt inom kardiovaskulära 
läkemedelsstudier. AstraZeneca som 
marknadsför rosuvastatin under namnet 
Crestor har tidigare inte haft några stu-
dier med positiva hårda end-points. Bland 
annat kunde man inte påvisa att Crestor 
sänker mortaliteten hos patienter med 
ischemiskt orsakad hjärtsvikt trots kraf-
tigt sänkta kolesterolvärden. 

JUPITER-studiens resultat kommer 

således att marknadsföras kraftfull un-
der devisen att inget annat preparat visat 
samma effekt och att en mortalitetsvinst 
gjordes. Men vi saknar helt en hälsoeko-
nomisk analys av studien samt en etisk 
analys av samhällsnyttan av att sjuk-
domsstämpla ytterligare tusentals indi-
vider. Enbart tablettbehandlingen kostar 
cirka 2 miljoner kronor för att förhindra 
ett dödsfall hos 400 behandlade per år 
och det kostar drygt 800 000 kr att för-
hindra en kardiovaskulär händelse per år. 

Ändrade kost- och motionsvanor hos 
överviktiga utan kranskärlssjukdom ger 
påtagliga hälsovinster till en låg kostnad 
per vunnet levnadsår och har prioritet 3 
i de nationella riktlinjerna för hjärtsjuk-
vård. På grund av hög kostnad per vunnet 
levnadsår ger samma hjärtriktlinjer prio-
ritet 10, dvs lägsta prioritet, åt behandling 
med generiskt statin med dokumenterad 
effekt åt hjärtfriska patienter med blod-
fettsrubbning och lätt till måttligt ökad 
risk för hjärtkärlsjukdom ett år efter livs-
stilsråd. 

Visserligen fanns inte JUPITER-stu-
dien då dessa riktlinjer kom, men ändå 

bör vi dra slutsatsen, att innan vi anam-
mar en helt ny princip för behandling av 
kardiovaskulär sjukdom bör vi invänta 
resultaten av pågående diskussioner och 
analyser, invänta resultat av hälsoekono-
miska studier och därefter fråga oss om 
pengarna inte ska användas till patient-
grupper med större behov eller mer nytta 
av dem. 

Fram till dess bör vi vara aktiva med 
förskrivning av generiskt statin, dvs sim-
vastatin till patienter med bevisad nytta, 
i första hand förekomst av kranskärls-
sjukdom med kolesterol >4,5 mmol/l el-
ler LDL > 2,5 mmol/l, vilket ges högsta 
prioritet. Om målet ej nås ges alternativ 
statin prioritet 2. Så ännu är det inte dags 
att ge rosuvastatin primärpreventivt!

Kjell Melander
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Norrbottens Läkemedelskommitté har tillsammans med adjung-
erade experter från länets sjukvård, och på begäran från verksam-
heterna, tagit fram en meny uppföljningsparametrar. Syftet är att 
underlätta för länets förskrivare när det mest kostnadseffektiva 
läkemedlena ska förskrivas. Självklart finns det alltid undantag, 
men för huvuddelen av patienterna medför rekommendationerna 
knutna till respektive uppföljningsparameter en optimal kostnads-
effektivitet.

I valet av uppföljningsparametrar har vi utgått från rekommen-
dationslistan. Vi pekar ut en riktning för hur vi tycker att länets 
förskrivning bör förändras. 

För närvarande är 7 uppföljningsparametrar aktuella. För 1-6 
följer vi kontinuerligt ”den relativa dygnsdosvolymen” för vissa 
läkemedelssubstanser inom en specificerad läkemedelsgrupp, 
länsvis och i riket samt på divisionsnivå inom vårt län. För gluko-
samin följer vi den förskrivna totalvolymen invånarrelaterat (se lä-
kemedelskommitténs hemsida under rubriken Uppföljningsportal).

Nedan sammanfattas utvecklingen 2008/2007 för uppföljnings-
parametrarna/berörda läkemedelsgrupper i vårt län. Kostnaden 
anges i AUP (Apotekens utförsäljningspris dvs. landstingets kost-
nad plus patientens egenavgift) och baseras på förskrivningen från 
arbetsplatser i vårt län till länsbor.

1. Magsyrahämning: Öka andelen omeprazol 
av protonpumpshämmare. 

Andelen omeprazol har ökat från 75 till 77%.  Kostnaden för pro-
tonpumpshämmarna minskade med 3 Mkr trots 13% ökad volym 
(DDD). Kostnad AUP/DDD minskat från 5,84 kr till 4,41 kr.

2. Blodtryck/Hjärtsvikt: Öka andelen ACE-hämmare  
av medel som påverkar renin-angiotensinsystemet  
(ATC-kod C09).

Andelen ACE-hämmare har minskat från 61 till 60%. Kostnaden 
för ”C09-läkemedlena” ökade med 2,5 Mkr (7%) och volymen 
(DDD) med 12%. Kostnad AUP/DDD ändå minskat från 2,93 till 
2,80 kr. 

3. Hjärta/kärl, diabetes, stroke: Öka andelen  
simvastatin av lipidsänkare.

Andelen simvastatin har ökat från 70 till 71%. Lipidsänkar-kostna-
den ökade med 1,7 Mkr  (7%), volymen (DDD) med 9%. Kostnad 
AUP/DDD ändå minskat från 4,32 till 4,21 kr. 

4. Depression/Ångest: Öka andelen citalopram 
och sertralin av SSRI.

Andelen citalopram och sertralin har ökat med 1% till 83%. För 
hela gruppen antidepressiva läkemedel minskade kostnaden med 
1 Mkr, trots 2% ökad volym (DDD). Kostnad AUP/DDD minskat 
från 3,20 till 2,95 kr.

5. Smärtbehandling med stark opioid: 
Öka andelen morfin av starka opioider.

Andelen morfin av morfin+oxykodon+ketobemidon+fentanyl+bu
prenorfin ökade från 35% till 38%. Sammanlagda kostnaden för 

dessa substanser ökade med 0,2 Mkr (3%), volymen (DDD) med 
4%. Kostnad AUP/DDD minskat från 31,2 till 30,92 kr. 

6. Benign prostatahyperplasi: Öka andelen generiskt  
alfuzosin av alfuzosin totalt.

Andelen ökade från 8 till 24%.Kostnaden för alfuzosin totalt mins-
kade med 0,6 Mkr (10%), trots 6% ökad volym (DDD). Kostnad 
AUP/DDD minskat från 6,52 till 5,20 kr.

7. Artros: Minska förskrivning av glukosaminer. 
Kostnaden för glukosamin minskade med 0,3 Mkr (8%), volymen 
(DDD) med 4%. Kostnad AUP/DDD minskat från 7,76 till 7,44 kr. 

Kommentar:
Kostnadsökningen (sammantaget 4,45 Mkr) för ”läkemedel som 
påverkar renin angiotensinsystemet”, för ”lipidsänkare” och för 
”starka opioider” förklaras dels av en ökad volym och dels av att 
det förskrivits dyrare läkemedel än de som rekommenderas.

Eftersom övriga redovisade läkemedelsgrupper tillsammans 
minskat 4,83 Mkr innebär det summa summarum en ”besparing” 
på cirka 0,4 Mkr.

Kostnaden per dygnsdos (AUP/DDD) har minskat för alla läke-
medelsgrupper.

Stig Andersson

Hur går det med Uppföljningsparametrarna?

Information från Läkemedelsverket  
och Giftinformationscentralen

Ökat antal fall av laktatacidos 
under behandling med metformin
Under de senaste 7-8 åren har antalet förfrågningar till Gift-
informationscentralens telefonjour rörande kroniska intoxi-
kationer med metformin mångdubblats. I de flesta fall har 
komplikationen uppstått under pågående normaldosering. 

Läkemedelsverket har under åren fått in ett 80-tal spon-
tana biverkningsrapporter om lactatacidos där den troliga 
orsaken varit metformin, varav de allra flesta rapporterna 
kommit in sedan 2000. 

Ökningen av antalet rapporter speglar sannolikt främst 
den ökade användningen av läkemedlet under tidsperioden, 
men en reell ökning av antalet fall kan inte uteslutas. Det är 
därför viktigt att hänsyn tas till denna risk vid metformin-
behandling av diabetiker, särskilt som det finns välkända 
faktorer som ökar risken för denna allvarliga komplikation.

Av fallen Läkemedelsverket fått rapport om ledde 41 till 
döden, av dessa bedömdes 34 bero på metformin.

För ytterligare information se Läkemedelskommitténs 
hemsida.


