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Cymbalta® – nyare, 
dyrare men bättre?

1. www.mpa.se/allmanheten/amnesomraden/monografier/cymbalta.shtml

Marknadsföringen av Duloxetin (Cym-
balta®) till psykiatrin kom i gång i våras 
och nu lanseras den även i primärvården. 
Preparatet är liksom mirtazapin ett anti-
depressivum med ”dubbel” effekt - det 
vill säga det påverkar både serotonin- och 
noradrenalinåterupptaget. Floran av farm-
kologiska behandlingsmöjligheter inom 
denna sjukdomsgrupp är nu tämligen stor, 
och omsätter mycket stora belopp. I mark-
nadsföringsbroschyren hänvisas till FASS, 
som källa till ytterligare information, men 
det kan finnas anledning att påminna om 
Läkemedelsverkets monografi som dess-
utom innefattar en text riktad direkt till 
allmänheten(1): 

Duloxetin förefaller jämförbar med pa-
roxetin i direkta jämförelser och med öv-
riga moderna antidepressiva läkemedel i 
indirekta jämförelser. De subgruppsresul-
tat som åberopas för att hävda en bättre 
effekt än SSRI hos patienter med svårare 
depression är metodologiskt tveksamma 
och jämför den dubbla rekommenderade 

duloxetindosen med lägsta rekommende-
rade dos för SSRI-preparaten utan möjlig-
het till doshöjning. Beträffande specifika 
effekter på depressionsassocierad smärta 
har några belägg för att duloxetin skulle 
skilja sig från andra alternativ i detta av-
seende ej presenterats. 

Endast de mest fördelaktiga studierna 
har publicerats, varför värderingar base-
rade på publikt tillgänglig dokumentation 
kan förväntas ge en allt för positiv bild av 
duloxetin. 

I de kliniska studierna var cirka två 
tredjedelar av patienterna kvinnor. Erfa-
renheten av behandling av äldre patienter 
(>75 år) är begränsad och studier på barn 
och ungdomar saknas helt. 

Det kan också finnas anledning att infor-
mera om att produkten inte ”godkänts” av 
det svenska läkemedelsverket, utan ge-
nomgått bedömning och godkännade på 
EU-nivå, så kallad ”central procedur”.

Robert Svartholm, informationsläkare

Nu finns möjlighet att använda e-re-
cept om man förskriver extemporelä-
kemedel. Då extempore kan vara olika 
typer av produkter (krämer/kapslar 
etc) använder man ett generiskt varu-
gruppnummer, vnr 66 00 00 Extempo-
re e-förskrivning. Varunumret finns i 
journalsystemets varuregister. Bered-
ningens komposition, förpacknings-
storlek, antal förpackningar samt  
doseringen anges i doseringsfältet 
(max 254 tecken). Mer detaljerad in-
formation om extemporeförskrivning 
via e-recept finns på: www.apoteket.
se/content/1/c4/78/27/forskrivning_
7.pdf

OBS! Det generiska extemporeva- 
runumret gäller enbart de beredningar 
som inte har något eget varunummer i 
varuregistret.

Använd 
e-recept 
även för 
extem-
pore för-
skrivning



Tydlig indikation för behandling 
med kolinesterashämmare vid mild 
till måttlig Alzheimer-demens
Med anledning av artikeln från Läkemedelskommittén i det Behandlingsbladet nr 7/05 ”Varning för kolinesteras- 
hämmare!” och signaler från kollegor som tyder på en ökad osäkerhet vad gäller policy för förskrivning av  
kolinesterashämmare vill jag redogöra för Sunderbygeriatrikens inställning i dagsläget.

Vi menar att en tydlig indikation för att 
pröva kolinesterashämmare vid diagnosti-
serad mild till måttlig Alzheimerdemens 
föreligger(1), samtidigt bör de rekommen-
dationer som utarbetats av läkemedelsver-
ket 2002(2) följas. Läkemedelsverket är än 
så länge den nationella myndighet som givit 
rekommendationer. Läkemedelsverket har 
i uppgift att överblicka och analysera det 
vetenskapliga material som rekommenda-
tioner bör baseras på. Vi finner det därför 
naturligt att arbeta utifrån dessa befintliga 
riktlinjer.

Efter Läkemedelsverkets workshop och 
rekommendationer har nya studier som rör 
kolinesterashämmare publicerats. Detta 
har inte fått Läkemedelsverket att ändra 
sina rekommendationer. Vi finner detta 
logiskt. Positiv farmakologisk effekt av 
kolinesterashämmare vid diagnosen mild 
till måttlig Alzheimer har inte motbevisats 
oss veterligt. Någon ökad dödlighet vid be-
handling av Alzheimerdemens med koli-
nesterashämmare har oss veterligt inte hel-
ler konstaterats trots omfattande moderna 
studier. Kolinesterashämmare är också de 
enda CNS-verkande läkemedel av alla de 
som flitigt används på den äldre populatio-
nen som utprovats och undersökts vad gäl-
ler biverkningar på denna grupp.

Nya riktlinjer kommer
Inom kort kommer SBU med en rapport 
som rör diagnostik, behandling och om-
vårdnad vid demenssjukdom. Därefter 
kommer Socialstyrelsen att låta utarbeta 
nationella riktlinjer för vård vid demens-
sjukdom. I denna rapport och i dessa rikt-
linjer kommer senare vetenskapliga fynd att 
vara invägda. Det blir då naturligt för oss 
att arbeta utifrån dessa riktlinjer, utfärdade 
av myndighet med resurser och förmåga att 
analysera aktuell vetenskaplig bas.

Onyanserad analys?
Den ökade dödlighet som konstaterats för 
ett av preparaten (Reminyl) vid försöksbe-
handling av patienter med så kallad MCI 

måste naturligtvis tas på allvar och bör 
leda till skärpt beaktande av riskfaktorer 
vid förskrivning av detta preparat. Läke-
medelskommitténs ”Varning för kolien-
sterashämmare!” i förra numret sker dock 
utifrån en förvirrad analys där en studie 
för ett preparat och en patientgrupp tillåts 
leda till slutsats för en annan patientgrupp 
och andra preparat. Så kan man inte göra, 
särskilt inte när det gäller preparat med 
väsensskild farmakokinetik(3). Ytterligare 
mer förvirrande blir Läkemedelskom-
mitténs artikel i sin slutsats ”att sätta ned 
foten” och att ”pengarna kan användas 
bättre” i relation till det faktum att Läke-
medelskommittén nyligen fattat aktivt be-
slut om att ha kvar en kolinesterashämmare 
på sin rekommendationslista.

Vad menar läkemedelskommitten? Per-
sonliga reflexioner i all ära. I sitt arbete 
behöver Behandlingsbladets läsare också 
någorlunda gripbara policys att fatta beslut 
utifrån. Merparten av demensutredningar 
och behandling förväntas utifrån den orga-
nisation vi har i Norrbotten ske på primär-
vårdsnivå.

Läkemedelsverkets rekommendationer
Indikation ska följas. Behandling eller 
beslut om att avstå behandling ska fattas 
i samråd med patient och anhörig efter 
att dessa har fått saklig information om 
behandlingens avsikt, behandlingens be-
gränsning (kolinesterashämmare kan som 
bekant inte bota eller stoppa Alzheimer, 
men däremot en tid i sjukdomens förlopp 
förbättras bland annat initiativförmåga, 
social närvarokänsla och uppmärksam-
het)(4) samt tänkbara biverkningar och 
risker. Varning och försiktighet ska beak-
tas ordentligt(5). Aktiv uppföljning och 
utvärdering ska göras så att de patienter 
som inte bedöms svara på behandlingen el-
ler får biverkningar som negativt uppväger 
behandlingseffekt kan avbryta terapin. Om 
situationen senare förändras så att det finns 
anledning att misstänka nytillkommen ne-
gativ effekt eller att sjukdomsprogressen 
gjort behandlingen meningslös bör man 

pröva att sätta ut preparatet. Även effekten 
av utsättningen ska då utvärderas och vid 
behov återinsätts preparatet. Överskådliga 
och tydliga riktlinjer för diagnostik(6), ut-
värdering(7) och utsättning(8) finns i läke-
medelsverkets dokument.

I väntan på SBU och Socialstyrelsen fö-
reslår jag att vi håller oss till detta. Har Lä-
kemedelskommittén någon avvikande upp-
fattning av intresse för Behandlingsbladets 
läsare vad gäller rutin och policy vid diag-
nostik och behandling av mild till måttlig 
Alzheimer är jag tacksam om man klargör 
detta. Och i mesta möjliga mån utan i sam-
manhanget distraherande reflexioner.

1. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 7
2. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 7-15
3. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 11,40-44
4. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 10
5. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 14
6. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 27-33
7. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 35-38
8. Läkemedelsverket 7/8 2002, sid 39
Läkemedelsverkets rekommendationer kan 
nås via NLKs hemsida.

Göran Karlsson 
Överläkare Geriatriken Sunderby sjukhus



Om man överväger att sätta in kolineste-
rashämmare till en patient krävs vissa för-
utsättningar:
1: Diagnosen Alzheimer bör vara klar. 
MCI (minimal cognitve impairment) är ej 
indikation, ej heller annan typ av demens. 
Utredningen (liksom eventuell behandling 
med kolinesterashämmare) kan mycket väl 
utföras inom primärvården och bör inne-
fatta CT hjärna eller MR hjärna förutom 
provtagning för att utesluta annan orsak 
till nedsatt kognitiv funktion (thyreoidea, 
B12-brist, cardiell genes etc). LP ingår ej i 
rutinmässig utredning.
2: Sjukdomen ska vara förknippad med 
någon form av betydelsefull nedsättning i 
dagliga funktioner och det ska vara klart 
att tillståndet har ett progredierande för-
lopp.  

Förtydligande om 
kolinesterashämmare
Förra numret hade vi en artikel om kolinesterashämmare som väckt en del frågor och synpunkter från olika håll.  
Artikeln i Behandlingsbladet nr 7/05 innehöll en del oklarheter, vi hoppas att nedanstående tillsammans med  
Göran Karlssons inlägg här intill bringar större klarhet.

3: Information till anhöriga och patient 
att behandlingen ska utvärderas inom 6-
12 mån (lite varierande tidsperspektiv på 
olika håll i landet). I denna information bör 
betonas att man på kort sikt bör se en viss 
förbättring och får man inte denna och de-
mensutvecklingen fortsätter bör preparatet 
sättas ut, inte minst med tanke på de kolin-
erga biverkningarna. 
4: Om patienten blir så pass mycket sämre 
under behandlingens gång att han/hon 
får avsevärt försämrade ADL-funktioner, 
tvingas till institutionsboende etc bör man 
allvarligt överväga utsättande.

Var sjunde till tionde patient med Alzhei-
mer har nytta av behandlingen, de som inte 
har nytta av den bör inte fortsätta med pre-
paraten då de i många fall medför besvä-

rande biverkningar. Kolinesterashämmare 
är inga bromsmediciner, de höjer bara hal-
ten av acetylkolin i nervsystemet såväl cen-
tralt som perifert.

I ovannämnda artikel står också felak-
tigt att nedsatt njur- och/eller leverfunktion 
skulle utgöra kontraindikation mot kolines-
terashämmare. Detta stämmer inte. Nedsatt 
njurfunktion är ingen kontraindikation och 
vid nedsatt leverfunktion bör dosanpass-
ning göras. Vi beklagar de felaktiga upp-
gifterna.

Vid indikationen Mb Alzheimer har vi 
även i fortsättningen Aricept på rekommen- 
dationslistan.

Björn Olsson

Försäljningen av oseltamivir (Tamiflu®) 
ökade kraftigt i landet under hösten. Dock 
ej i Norrbotten som ligger bland de län som 
haft den lägsta försäljningen vilket måste 
anses hedrande, då vi inte dragits med i den 
värsta hysterin kring fågelinfluensan. Risk 
för resistens ökar om läkemedlen används 
vid fel indikation, tidpunkt och dos.

När ska vi använda antivirala medel?
De antivirala medlen är ett komplement 
till, men ersätter inte, influensavaccination. 
Terapeutisk effekt är begränsad och avgö-
rande är hur snabbt behandling sätts in.

De patientgrupper där antiviral terapi 
bör övervägas är (gäller även vaccinerade) 
patienter med svår influensa med hög feber 
och allmäntillstånd som kräver sjukhus-
vård eller till medicinska riskgrupper med 
risk för komplicerat förlopp. Förutsättning-
ar som då måste vara uppfyllda är:
• lokal influensaepidemi som är virolo-
giskt verifierad
• symtombild talande för influensa
• annan allvarlig infektion utesluten
• behandlingsstart möjlig tidigt i förloppet, 
senast 48 timmar efter symtomdebut.

Tamiflu-feber även i Norrbotten?
Antiviral profylax kan vara ett bra kom-

plement i vissa situationer men måste bedö-
mas från fall till fall beroende på omstän-
digheterna. Den viktigaste målgruppen är 
medicinska riskgrupper när dålig över-
ensstämmelse råder mellan epidemi- och 
vaccinstammarna, när kontraindikationer 
finns för influensavaccination eller när för-
senad vaccination skett och behov finns av 
skydd under tiden det tar innan vaccinef-
fekt uppnåtts (14 dagar).

Övriga indikationer för profylax kan vara 
influensautbrott på sjukhus och särskilda 

boenden liksom till familj/hushåll med in-
divid som tillhör medicinsk riskgrupp. Vid 
en pandemi, då risk finns för vaccinbrist, 
kan antiviral behandling/profylax bli aktu-
ell men bör då reserveras för prioriterade 
riskgrupper enligt pandemiplan. Behand-
lingsrekommendationer finns publicerade i 
oktobernumret av Information från Läke-
medelsverket och i Läkartidningen nr 49. 

Ingrid Brännström
Apotekare

Apoteket Sunderby sjukhus



Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté. 
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Den 8:e december 
var det dags för 
del två i diabetes-
utbildningen. 
Aulan i Sunderbyn 
överfylldes.

Apoteken byter till generika, reformen har 
dragit ner kostnaderna men många produk-
ter som ger likvärdig effekt kan inte lagligt 
bytas ut på apoteket. Därför finns läke-
medelskommitténs utbyteslista som visar 
vilka ”överprisläkemedel” som kan bytas 
ut mot andra läkemedel med lägre pris. Ut-
bytena gör för det stora flertalet patienter 
ingen skillnad i medicinsk effekt. Utbytes-
listan finner du på läkemedelskommitténs 
hemsida.

ACE-hämmare istället för ARB (Ata-
cand®/Cozaar® med flera) eller simvastatin 
istället för Lipitor® är två exempel som vi 
ofta talar om i dessa sammanhang. Sim-
vastatinanvändningen ökar ju stort i Norr-
botten men ändå ligger Lipitor högst upp 
på kostnadstopplistan med sina 10 miljoner 
kronor i kostnad för NLL under 2005.

Utbyten av läkemedel 
kan spara 15 miljoner

Här följer fler av utbyteslistans förslag som 
kan minska kostnaderna för skattebetalar-
na nästa år:
3 miljoner kr: Omeprazol istället för an-
dra PPI 
1,5 miljoner kr: Mirtazapin istället för 
Remeron S
2 miljoner kronor: Gabapentin istället för 
Neurontin
1,5 miljoner kronor: Lamotrigin istället 
för Lamictal
1 miljon kronor: Dolcontin/Deoplan istäl-
let för Oxycontin/Durogesic
0,5 miljon kronor: Alenat istället för Fo-
samax/Optinate.

Anders Bergström

FAS-UT
Vi har några reservexemplar av FAS-UT 
på Läkemedelskommitténs kansli. Först 
till kvarn gäller vid beställning och minst 
två exemplar per beställning. Kan bestäl-
las genom gudrun.marklund@nll.se

Reservera tid i almanackan den 17/2 för 
en utbildnings- och uppföljningsdag om 
SSRI-behandling av depressioner. För de 
som deltog i Socialstyrelsens audit går vi 
gemensamt igenom resultaten på morgo-
nen. Dessutom programpunkten Ångest 
och depression, vad säger SBU?

På eftermiddagen har vi anlitat den nor-

Uppföljningsdag 
SSRI-audit 17/2 i Luleå 
eller Boden

ske allmänläkaren John Nessa som talar 
under rubriken Talk as medical work.

Inslagen om Ångest och depression 
samt John Nessas föredrag är öppet för 
alla, morgonens genomgång av SSRI-audit
endast för de som deltagit i denna. Anmä-
lan senast 20/1 till Gudrun Marklund på 
NLK:s kansli, gudrun.marklund@nll.se

Läkemedel 
och miljö-
hänsyn
I Norrbotten använder vi över 1 200 ak-
tiva läkemedelssubstanser. Räknat i vikt 
rör det sig om ungefär 30 ton läkemedel 
per år (veterinärläkemedel ej medräknat). 
Hur mycket stannar kvar i vår miljö och hur 
påverkas ekosystemet? Vi vet att östrogen 
påverkar fisk, till exempel dubbelkönade 
mörtar i vatten med förhöjd östrogenhalt är 
en varningssignal. Vi ser också att svårned-
brytbara antibiotika anrikas i ekosystemen 
med risk för resistensproblematik. 

Kartläggning av miljöpåverkan
I Stockholms landsting har man i samarbete 
med Apoteket och Läkemedelsindustriför-
eningen sedan en tid intensifierat miljötän-
kandet. Man har arbetat med att försöka kart-
lägga läkemedlen utifrån deras förmodade 
miljöpåverkan. Sedan oktober 2005 finns nu 
en miljöklassificering på www.fass.se. De 
läkemedel som hittills klassificerats är för 
närvarande protonpumpshämmare och se-
lektiva serotoninåterupptagningshämmare.  
Antibiotika kommer härnäst. I klassifice-
ringen tas hänsyn till läkemedlets bioacku-
mulation, toxicitet och förmåga att motstå 
nedbrytning i vattenmiljö. I relation till hur 
stor mängd substans som beräknas finnas i 
ekosystemet kan man ställa upp en så kallad 
PEC/PNEC-kvot för läkemedlet. Ju högre 
kvot desto större risk för negativ påverkan 
på miljön.

Förskrivaren har alltså redan idag en 
större möjlighet att ta miljöhänsyn vid lä-
kemedelsvalet. Läkemedelskommittén be-
vakar området och kommer att fortlöpande 
ta hänsyn till miljöklassificeringen i sitt 
arbete med läkemedelsrekommendationer.
 

Anders Bergström


