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Champix ersätter Zyban på rekommendationslistan
Läkemedelskommittén har hittills rekommenderat Zyban (bupropion) som 
andrahandsmedel för tobaksavvänjning, om rådgivning och nikotinersätt-
ningsmedel inte räcker. Kommittén beslutade i december 2010  att ändra 
detta och fortsättningsvis rekommenderas Champix före Zyban.

Socialstyrelsen kom ut med en preliminär version för nationella riktlin-
jer för sjukdomsförebyggande metoder i oktober 2010. I riktlinjerna tar man 
upp levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk ak-
tivitet och ohälsosamma matvanor. Åtgärder och metoder prioriteras base-
rat på en samlad bedömning av tillståndets svårighetsgrad, effekt av åtgär-
den, evidens för effekten och kostnadseffektivitet. Prioritet 1 anger åtgärder 

med störst angelägenhetsgrad medan prioritet 10 anger åtgärder med myck-
et liten nytta. Vad gäller läkemedel för tobaksavvänjning får Champix priori-
tet 5 och Zyban prioritet 6 när de används som tillägg till kvalificerad rådgiv-
ning till dagligrökare. 

Vad har denna förändring för ekonomiska konsekvenser? Dessa läkeme-
del förskrevs till en kostnad av 580 000 kr år 2009 i NLL. Om all Zyban hade 
ersatts med Champix, hade kostnaden ökat med ca 95 000 kr.■ 

Mira Granberg 
Ledamot i läkemedelskommittén

Doktor knock
Dagarna inleddes med temat 
”Skapar vården ohälsa?” där 
Robert Svartholm belyste hur 
sjukvården ibland bidrar till 
oro och ännu mer sjukdom hos 
patienter och allmänhet. Robert 
visade bl.a. filmklipp från den 
bejublade teaterföreställningen 
”Doktor Knock”, med Stadsvi-
kens vårdcentrals proffsiga tea-
terensemble, där det medicinska 
evangeliet predikas för en liten 
fransk by. 

Läkemedelsdagarna 2011  
– skapar vården ohälsa?
Den sjunde upplagan av Norrländska Läkemedels-
dagarna i Umeå blev en av de bästa upplagorna 
hittills. Föreläsningarna tog upp hela spektret av 
läkekonstens svåra konst, från tolkning av stu-
dier till den diagnostiska brännpunkten. Det hela 
kryddat med en god middag och osköna fräcki-
sar med skönsång från Evert Ljusberg mitt på 
tisdagskvällen. Missade du läkemedelsdagarna i 
år, kan du enkelt se allt på video via en länk från 
läkemedelskommitténs hemsida.

Professor Ingvard Wilhelmsen, 
internmedicinare och psykiat-
riker, höll därefter en uppskat-
tad föreläsning om sitt arbete 
med att bota hypokondriker på 
universitetssjukhuset i Bergen. 
Ungefär 70% av hypokond-
rikerna tillfriskar med Wil-
helmsens metod som går ut på 
kognitiv terapi. Han menade att 
beteenden och attityder faktiskt 
kan förändras med rätt förut-
sättningar i kontakten terapeut 
och patient. Wilhelmsson fick 

mig att fundera över uttrycket 
”doktorn som medicin”. För att 
kunna uppnå såna här resultat 
måste läkarens personliga egen-
skaper vara ett av de viktigaste 
arbetsredskapen.

AntikoAgulAtion och 
läkemeDelsvärDering
Signhild Åsberg, strokeen-
heten Akademiska sjukhuset 
i Uppsala, öppnade avsnittet 
om antikoagulation med en 
översikt över stroke-området 

och riskvärdering med hjälp av 
CHADS-2 samt de antitrom-
botiska läkemedel som an-
vänds idag. Åsberg menade att 
underanvändningen av warfarin 
hos patienter med förmaksflim-
mer saknar rationella orsaker 
och att det är läkarens rädsla för 
biverkningarna som får gå före 
skyddseffekten.

Fördelarna med en välkon-
trollerad warfarin-terapi vid 
förmaksflimmer belystes mer av 
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Paul Hjemdahl vid kliniska far-
makologi, Karolinska Institutet. 
Sverige har det säkraste waran-
systemet och INR-kontrollen 
i världen och det finns därför 
all anledning att få med alla 
patienter, som behöver det, på 
waranterapi. Hjemdahl jämförde 
ingående warfarin med de nya 
kommande pillren dabigatran 
och rivaroxaban och drog här 
slutsatsen att en välkontrollerad 
waranterapi har större fördelar 
utifrån ett totalperspektiv med 
fokus på effektivitet och säker-
het. Det finns till exempel ingen 
antidot till dabigatran, och inte 
heller i dagsläget någon bra 
metod att följa upp compliance.

Varför har Sverige bara 1 000 
patienter i warfarin-egenvård 
medan Tyskland har 300 000? 
Den frågan ställde sig Tho-
mas Lindahl vid klinisk kemi 
på Universitetssjukhuset i Lin-
köping. Det är för få patien-
ter som, i samråd med waran-
mottagningen, provtar sig själva 
och/eller själva doserar sitt war-
farin. Två studier som presen-
terades vid SBU:s genomgång 
2007 visade ingen skillnad på 

förekomst av allvarlig blödning 
eller död hos de patienter som 
självtestar, jämfört med de som 
går till waranmottagningen. Nya 
studier bekräftar detta. I Tysk-
land egenvårdar sig 20% av alla 
waranpatienter och studier visar 
ingen skillnad i allvarlig blöd-
ning och till och med på färre 
tromboser jämfört med traditio-
nell mottagningsvård. Här tänk-
te jag på medicinkliniken i Piteå 
där man sedan flera år har ett 
framgångsrikt arbete med själv-
testning. Efter den här föreläs-
ningen blev jag övertygad om 
att erfarenheterna från Piteå och 
andra ställen borde tas tillvara 
ännu mer.

älDre, utsättning och 
smärtA
Efter lunch vidtog ett äldre-
tema med Johan Fastbom, 
Karolinska institutet, som 
berättade om Socialstyrelsens 
kvalitetsindikatorer. Andreas 
Terént, Akademiska sjukhuset 
samt Hans Johansson, Palliativa 
enheten Södertälje sjukhus, 
belyste vardera områdena 
utsättning av kardiovaskulär 

prevention hos äldre respektive 
smärtbehandling av den äldre 
patienten. När det gällde opioid-
behandling av äldre, förkastade 
Hans Johansson lätta opioider 
som tramadol och förordade 
starkare opioidagonister som 
morfin, där god evidens finns. 
En mycket givande eftermiddag. 

Så blev också kvällen då 
Jämtlands underhållare Evert 
Ljusberg gav oss skönsång och 
osköna fräckisar mitt under 
middagen. 

cykelhjälm eller piller?
Dag två inleddes med temat 
”Varför gör doktorn så?” 
”Varför gör patienten inte 
som doktorn säger?” med Åke 
Schwan, allmänläkare Uppsala 
och Roger Karlsson, profes-
sor i allmänmedicin vid Umeå 
universitet. Roger Karlsson 
höll en intressant föreläsning 
om läkekonstens grunder och 
olika sätt att ställa diagnos, den 
”diagnostiska brännpunkten”. 

Åke Schwan diskuterade atti-
tyder till läkemedelsbehandling 
och hur det styr patienters och 
läkares beteenden. Han gjor-

de en allegorisk jämförelse av 
två förebyggande behandlingar 
mot hjärnskador – Salures® och 
cykelhjälm. Bägge metoderna 
hade samma NNT men cykel-
hjälmen hade lägre compliance 
trots att den var biverkningsfri 
och billigare. 

Klinisk farmakologi vid 
Umeå regionsjukhus presen-
terade därefter sin verksamhet 
och delade ut priser för bästa 
biverkningsrapportering. 

Läkemedelsdagarna av-
slutades därefter med Ingrid 
Carlberg, journalist och förfat-
tare, som berättade om sin bok 
”Pillret – en betraktelse om 
spelet kring de antidepressiva 
läkemedlen”. Detta knöt ihop 
säcken på ett bra sätt och fick 
oss att fundera över vad som 
kommer först – läkemedlet eller 
sjukdomen?

Missade du läkemedelsda-
garna i år, kan du gå in på Läke-
medelskommitténs hemsida och 
klicka på ”utbildning”. Där fin-
ner du en länk till alla föreläs-
ningarna inspelat på video. ■

Anders Bergström
Ordförande Läkemedelskommittén
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Den totala volymen humanläkemedel (ATC- kod A-V) 
förskrivet till norrbottningar från arbetsplatser i Norrbot-
ten samt uthämtat på apotek landade på 156,6 miljoner 
DDD (dagliga definierade dygnsdoser), en ökning med 
3,7 miljoner DDD (2,4%) jämfört med år 2009.

Den totala kostnaden (det vill säga landstingets för-
månskostnad plus patientens egenavgift samt merkost-
nad) för humanläkemedel var 700 miljoner kronor (exkl. 
moms) baserat på AUP (Apotekens utförsäljningspris). 
Det motsvarar en ökning med drygt 9,3 miljoner kronor 
(+1,3%) jämfört med år 2009.

Medelkostnaden (kr AUP per DDD) = 4,47 kr. År 
2009 var den 4,52 kr.

Volymutvecklingen läkemedel 
i öppenvård 2010

Mer detaljerad statistik för förskrivning och rekvisition presente-
ras på Läkemedelskommitténs hemsida.  ■

Stig Andersson, leg. apotekare 
Läkemedelsanalytiker och sekreterare Norrbottens Läkemedelskommitté

utfAll 2010 och föränDringAr jämfört meD 2009  
bAserAt på förskrivning från ArbetsplAtser  
i norrbotten till norrbottningAr.

Kvartalsvisa volymutvecklingen (Miljoner DDD):

Som synes så dominerar C-gruppen samt står för den  
största absoluta ökningen på 1,7 miljoner på huvudgruppnivå 
(ATC-nivå 1):

Miljoner DDD

2010 2009 Diff Diff %

Humanläkemedel totalt 156,6 152,9 3,7 2,4

C - hjärta och kretslopp 51,5 49,8 1,7 3,4

B - blod och blodbildande organ 36,5 36,1 0,4 1,1

N - nervsystemet 20,0 19,2 0,8 4,1

A - matsmältningsorgan och ämnesomsättning 16,2 15,8 0,4 2,5

R - andningsorganen 10,4 10,2 0,2 1,7

G - urin- och könsorgan samt könshormoner 8,2 8,1 0,1 1,8

M - rörelseapparaten 4,7 4,8 -0,1 -2,8

H - hormoner, exkl könshormoner 3,8 3,7 0,2 4,3

S - ögon och öron 1,8 1,8 0,0 -0,3

L - tumörer och rubbningar i immunsystemet 1,2 1,2 0,0 0,5

J - infektionssjukdomar 1,2 1,2 0,0 -0,5

D - hud 0,9 0,8 0,1 10,4

P - antiparasitära, insektsdödande 0,1 0,1 0,0 3,4

V - varia 0,02 0,02 0,00 14,2

De 10 största läkemedelsgrupperna (ATC-nivå 3)  
står för 66% av totala läkemedelsvolymen i öppenvård:

Miljoner DDD

2010 2009 Diff Diff %

B03 - medel vid anemier 25,6 25,3 0,34 1,4

C09 - medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 15,6 14,7 0,96 6,5

C03 - diuretika 11,1 11,2 -0,11 -1,0

B01 - antikoagulantia 10,8 10,8 0,08 0,7

C10 - medel som påverkar serumlipidnivåer 7,7 7,2 0,52 7,2

C08 - kalciumantagonister 7,6 7,1 0,51 7,2

N06 - psykoanaleptika 7,0 6,6 0,36 5,5

G03 - könshormoner 6,2 6,3 -0,02 -0,3

C07 - beta-receptorblockerande medel 6,0 6,1 -0,05 -0,8

LR03 - medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar 6,0 6,0 0,03 0,4

Största volymökningen (ATC-nivå 3):

Ökning 
milj. DDD

Ökning 
%

2010 2009

C09 - medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 1,0 6,5 15,6 14,7

C10 - medel som påverkar serumlipidnivåer 0,5 7,2 7,7 7,2

C08 - kalciumantagonister 0,5 7,2 7,6 7,1

A02 - medel vid syrarelaterade symtom 0,4 8,7 4,9 4,5

N06 - psykoanaleptika 0,4 5,5 7,0 6,6

B03 - medel vid anemier 0,3 1,4 25,6 25,3

N05 - neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 0,2 3,4 5,9 5,7

A10 - diabetesmedel 0,2 3,6 5,2 5,1

D02 - hudskyddande och uppmjukande medel 0,2 76,5 0,4 0,2

N02 - analgetika 0,2 3,2 5,2 5,1
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Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens läkemedelskommitté. 
Redaktionen tar tacksamt emot material (helst via e-post).  
Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera.
Ansvarig utgivare: Anders Bergström 
Redaktion: Anders Bergström, anders.bergstrom@nll.se,  
Stig Andersson, stig.andersson@nll.se, Anton Norberg, anton@jobreklambyra.se

hittA hemsiDAn

Här finner du Läkemedels kommitténs hemsida i den nya designen av 
landstingets webb.

insiDAn: 
Peka på rubriken Läke medel i den blå färgade menyn.

utsiDAn (nll.se): 
Gå via A-Ö. Klicka på L så hittar du Läkemedels kommittén.

Ketoprofen för utvärtes bruk  
receptbelagt 
Efter den 15 februari får samtliga geler för utvärtes bruk som innehåller 
ketoprofen endast finnas tillgängliga för förskrivning på recept efter 
beslut av den europeiska kommissionen. 

Det finns rapporter om fotoallergiska reaktioner. Hudreaktioner har 
också beskrivits hos patienter som kombinerat ketoprofenprodukter med 
produkter som innehåller ämnet octocrylene, ett kemiskt solfilter som 
finns i flera kosmetiska och hudvårdande produkter. Dessa reaktioner har 
uppkommit utan exponering för solljus. De geler med ketoprofen som 
finns i Sverige idag är Orudis, Siduro och Zon.
 
Ytterligare information:
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/
Ketoprofen-for-utvartes-bruk-blir-receptbelagt/

FAS UT 3 
Den nya handboken om att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta 
läkemedelsbehandling är helt omarbetad och innehåller flera nya 
läkemedelsområden. Boken har 40 kapitel med 280 sidor och mer än 200 av 
de vanligaste läkemedelssubstanserna som används i sjukvården ingår.

Boken kan du beställa kostnadsfritt från Länsservice via MACK 
Varukatalogen, artikelnummer 21360.

Tips om hållbarhet
Om det på läkemedelsförpackningen står att utgångsdatum är 02-2011, när 
innebär det att jag inte kan använda läkemedlet? Bra fråga och svaret är att 
läkemedlet har en dokumenterad hållbarhet fram till och med sista februari 
2011. När mars månad inträtt ska läkemedlet kasseras.

E-dos blir säkrare
I början av mars blir det enklare att se läkemedelslistan och ordinera i E-dos. 
Då kommer det inte längre att behövas en särskild inloggning för att komma 
åt dos-ordinationerna och göra ändringar. Det här kallas för single-sign-on och 
kommer att öka säkerheten för våra patienter och göra det enklare för läkaren i 
vardagsarbetet. 

Aktiv sårläkning
Utbildningsdag den 27 april på Sunderby folkhögskola. Målgrupp: allmänläkare 
och distriktssköterskor i Primärvården. Föreläsare Rut Öien, allmänläkare, 
Kompetenscentrum Blekinge. 

För anmälan och mer information: Läkemedelskommitténs hemsida/
Utbildning/Kalendarium.

Subvention av Nexium, esomeprazol och omeprazol
Från och med 15 januari 2011 gäller nya beslut 
om hur läkemedlet Nexium är subventionerat. 
Sedan årsskiftet finns även kopior, generika, 
av Nexium, esomeprazol, med subvention. 
Generiskt omeprazol ger dock fortfarande 
likvärdig effekt som esomeprazol till avsevärt 
lägre pris.

Under oktober 2010 beslutade TLV att Nexium skulle uteslutas ur 
högkostnadsskyddet eftersom det fanns likvärdiga läkemedel till 
avsevärt lägre pris. Sedan årsskiftet finns kopior av Nexium med 
subvention. Läkemedelsföretaget AstraZeneca har ansökt om och 
beviljats subvention för Nexium 40 mg 100 tabletter till ett pris 
som ligger i nivå med det dyraste generiska alternativet. Beslutet 
gäller från och med den 15 januari 2011.

Beslutet innebär att apotek även fortsättningsvis kan byta ut 
Nexium 40 mg, 100 tabletter, till likvärdiga kopior. För närvaran-
de är dock generiskt omeprazol fortfarande det mest kostnadsef-
fektiva behandlingsalternativet. Det ger likvärdig effekt till lägsta 
pris.

Generiskt esomeprazol kan bli kostnadseffektivt jämfört med 
övriga protonpumpshämmare, till exempel generiskt omeprazol, 
om priset sjunker ytterligare. Om utvecklingen blir en annan kom-
mer TLV att ta upp samtliga beslut till ny prövning.

Detta ingår i högkostnadsskyddet även efter 15 januari 2011
• Generiskt omeprazol som finns i 20 mg och 40 mg, samtliga 
förpackningsstorlekar (generell subvention). Flertalet läkemedels-
kommittéer rekommenderar 2 x 20 mg omeprazol istället för  
1 x 40 mg omeprazol eftersom prisskillnaden är stor. 
• Generiskt esomeprazol som finns i 20 mg och 40 mg, samtliga 
förpackningsstorlekar (generell subvention). 
• Nexium AstraZeneca 40 mg, förpackningsstorleken 100 tabletter 
(generell subvention). 
• Nexium HP (begränsad subvention). 
• Nexium enterogranulat (begränsad subvention). 

Detta ingår inte i högkostnadsskyddet sedan den 15 januari 
2011
• Nexium 20 mg (samtliga förpackningsstorlekar). 
• Nexium 40 mg, förpackningsstorlekarna 14 och 56 tabletter. 
• Parallellimporterat Nexium 40 mg, förpackningsstorleken 100 
tabletter. ■


