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Boka in Etik-
dagen 22 maj
En dag för alla som har intresse i frågor
som handlar om hur vi inom sjukvården
kan hushålla med begränsade resurser -
viktigt inte minst mot bakgrund av de ske-
nande läkemedelskostnaderna. Diskussio-
ner kommer att ske i mindre grupper. Mer
information samt tid och plats kommer att
meddelas i Behandlingsbladet längre fram
under våren.

Socialstyrelsen presenterade strax
före jul en expertrapport där man
starkt ifrågasätter den höga för-
skrivningen av selektiva COX 2-
hämmare s k coxiber.
Förskrivningen av icke steroida antiinflam-
matoriska läkemedel kostar idag landsting-
et 650.000 kronor per månad. Hälften av

Piteå
Läkemedelsgenomgång i särskilda
boenden har startat och  läkemedels-
utbildning av sjuksköterskor på sjuk-
huset är på gång.
Informationsträffar planeras på vård-
centraler (läkare från med.klin)
och kliniker (läkare från vårdcentral).

Kiruna
Behandlingsöverenskommelse syra-
hämning på gång. Läkemedelsrådet
är under uppbyggnad och kommer att
utökas med fler medlemmar.

Gällivare
Vårdcentralschefer samt medicinskt
ansvariga från alla vårdcentraler är nu
med i rådet. Ger extra skjuts åt arbe-
tet. Arbete med typ 2 diabetes på
gång. Avvaktar samordning med läns-
gruppen.
Läkemedelsgrupp bildad på sjukhu-
set. Samordna läkemedelssortimentet
slutenvård öppenvård och genomgång
av läkemdelsförråden utgör två
viktiga uppgifter.

Sunderbyn
Under våren väntar den årliga genom-
gången av avdelningarnas baslistor
och läkemedelsförråd. Fortbildnings-
träffar för sjuksköterskor om olika
terapiområden och nya läkemedel
startas. Utbildning för läkemedelsan-
svariga sköterskor planeras. Fler pro-
jekt på gång såsom utsättning av lä-
kemedel, utvecklad läkemedelspro-
cess på dialysavdelningen och utbild-
ningsdag om venöstromboembolism.

Patenten på simvastatin (Zocord) och fel-
odipin (Plendil) upphör under april månad.
Omeprazol (Losec)och ciprofloxacin (Ci-
proxin) tappar sitt patent redan i februari.

denna kostnad står Celebra och Vioxx för.
Var sjätte recept inom området är ett cox-
ib-recept. Kan de uppgifter som idag finns
om coxibernas biverkningar och blygsam-
ma fördelar balansera den intensiva mark-
nadsföringen och minska användningen av
coxiberna?

Sid 2

Varannan krona
en coxib-krona

Patenten
upphör!

Prisförfrågan  om landstingsrabatt på sim-
vastatin och felodipin aktualiseras nu från
läkemedelskommittén. Ta för övrigt chan-
sen i vår pristävling på sidan 4.

www.nll.se
Hälso- och sjukvård

Läkemedelskommittén

Klicka på...

och vidare på...

I riket ökade kostnaderna i snitt med
8,9%. I Norrbotten var ökningen 2,8%.
Den totala kostnaden för NLL blev 532

Läkemedelsbudgeten 2002
milj kr. Trots den låga ökningen har lä-
net ett underskott på 2,5 % (13 milj kr).
NLL återkommer med analys senare.



Länets kardiologer samarbetar se-
dan en tid i hjärtgruppen. Under vå-
ren har kommittén bett om hjälp för
att få svar på ett antal frågor inom
området.

A. Plavix mot instabil angina? Evidens?
Hur lång behandlingstid?
B. Åldersgräns för lipidsänkning?
C. Atorvastatin står för en tredjedel av stat-
inkostnaderna 2002. Vilka skäl finns för att

Hjärtgruppen - frågor från NLK
välja denna substans framför simvastatin?
D. Användning av angiotensin II - recept-
blockerare (ARB) ökar i länet. Jämföran-
de studier med ACE-hämmare visar på lika
bra effekt vid högt blodtryck, hjärtsvikt och
begynnande nefropati hos typ 2 diabetiker.
Finns det något skäl till att läkemedels-
kommitén skulle rekommendera en ARB?
Hur skulle en sådan rekommendation i så
fall se ut?

Coxiber och
biverkningar

I jämförande studier mellan selektiva COX 2-hämmare (coxiber) och kon-
ventionella icke steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) visar läkemed-
len likvärdig effekt.

Direkt vilseledande studier där man jäm-
för med undermålig dos eller berednings-
form av NSAID är inte ovanliga. Ett av de
senaste tillskotten, etoricoxib (Arcoxia),
visar inga signifikanta effektfördelar gen-
temot naproxen.

Hur var det med magen?
I Socialstyrelsens expertrapport (decem-
ber 2002) anges fyra terapialternativ om
inflammationshämmande behandling är
nödvändigt till personer med hög risk för
gastrointestinala biverkningar:
1. Använd lägsta möjliga dos NSAID.
2. Ge coxib istället för konventionell
NSAID. 3. Ge konventionell NSAID med
tillägg av medel mot magsår och 4. Eradi-
kera ev. Helicobacter-infektion inför
NSAID-behandling.

Det finns idag inga studier som jämför
alternativen och det saknas  större prospek-
tiva studier som direkt ägnats åt gruppen
högrisk-patienter. Inget talar alltså för up-
penbara fördelar med coxiber till gastro-
intestinala riskgrupper.

Vid samtidig användning av lågdos ace-
tylsalicylsyra (ASA) finns en  kompika-
tionsrisk även med coxiberna. Lågdos-
ASA tillsammans med celecoxib notera-
de i CLASS-studien en årlig incidens på
2,01% jämfört med sedvanlig NSAID +
lågdos-ASA där incidensen ulcuskompli-
kationer blev 2,12%.  Coxiber alltså ej mo-
tiverat vid samtidig Trombyl-behandling.

Hur var det med hjärtat?
VIGOR-studien, som pågick i 8 månader,
visade att risken för allvarliga biverkning-

ar var sammantaget större för rofecoxib
(Vioxx) än för naproxen. Fler patienter dog
alternativt lades in på sjukhus i rofecoxib-
gruppen p.g.a. fler allvarliga biverkning-
ar, huvudsakligen hjärt-/kärlbiverkningar:
101 fall mot 41 för naproxen. En högre
frekvens myocardinfarkt noterades hos
patienterna med rofecoxib (20 fall mot 4).
Problemen visade sig vara vanligast i slu-
tet av studieperioden.  I Cochrane´s syste-
matiska översikt drar man slutsatsen att
rofecoxib kan ha en högre risk för myo-
cardinfarkt.

På uppdrag av Federal Drug Association
(FDA) genomförde man en retrospektiv
kohortstudie på  250.000 NSAID-använ-
dare med primär endpoint allvarlig koro-
nar hjärtsjukdom (CHD). Högdos rofecox-
ib-användare löpte här en 70% större risk
att drabbas av CHD.  Mot bakgrund av
detta samt resultaten från VIGOR-studien
avråder man från långtidsbehandling med
högdos ( >25 mg ) rofecoxib till personer
över 65 år med hjärtsvikt / njurinsufficiens.
Denna avrådan sluter nu även Socialsty-
relsen upp bakom.

Anders Bergström och Robert Svartholm

För referensförteckning tag kontakt med
NLK.

KOL-utbildningar
i vår!
Utbildningseftermiddagar i
Kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) diagnos  och behandling
kommer att äga rum:
Kalix -  tisdag 18 mars
Ansvariga Torbjörn Harr och Berne
Eriksson

Piteå - torsdag 20 mars
Ansvariga Berne Eriksson och Anne
Lindberg

Gällivare - tisdag 25 mars
Ansvariga Ulf Bolsöy och Hugo
Hagstad

Sunderbyn - torsdag 27 mars
Ansvariga Lars Hetta och LG Lars-
son

Kiruna - torsdag 3 april
Ansvariga Gruffydd Jones och
Lars Hetta

Start kl. 12 med lunch. Utbildningsin-
bjudan med plats, datum och be-
skrivning finns på Insidan. Välkommen!

Ange ändamålet för din ordination
på receptet. Detta ger en bättre och
säkrare läkemedelsanvändning.

Ange alltid maximal dygnsdos för det lä-
kemedel du ordinerat patienten att ta ”vid
behov”. Detta förtydligar användningen för
patienten och för apoteket vid bedömning
av interaktioner, överdosering och expe-
ditionsintervall.

Saxat ur receptföreskrifterna (LVFS
2002:6).

Säkra din
ordination



NLK har, från Klinisk farmakologi i
Umeå, fått sig tillsänt ett av flera fall
som visar vikten av att informera
patienter/föräldrar om att undvika
stora vätskemängder under medici-
nering med desmopressin. Risken är
annars uppenbar för vattenintoxika-
tion, hyponatremi och konvulsioner.
Detta är en förkortad version av
hela rapporten som finns på ELINOR
(fråga nr 7785, 2002). Även NLK
har fullständig rapport och referen-
ser för den intresserade.

En drygt 80-årig kvinna, tidigare väsentli-
gen frisk, påbörjade behandling med
Minirin(r) hösten 2002 med anledning av
enures och inkontinens. Inkom till sjuk-
hus 5 dagar senare med yrsel, illamående
och upprepade kräkningar. Lab-prover vi-
sade på kraftig hyponatremi (114 mmol /
l), övriga prover u a. Behandling med des-
mopressin avslutades och vid utskrivning
var natriumvärdet 132 mmol / l.

Godkänd av Läkemedelsverket
Desmopressin (Minirin m fl), som är en
vasopressinanalog med antidiuretisk ef-
fekt, har i FASS indikationerna primär natt-
lig enures (fr o m 6 års ålder) hos patienter
med normal förmåga att koncentrera urin,
testning av njurens förmåga att koncentrera
urin och central diabetes insipidus. Fr o m
maj 2002 är även indikationen nocturi för-
enad med nattlig polyuri hos vuxna god-
känd av Läkemedelsverket.

Biverkningsegistret visar exempel
I det Svenska biverkningsregistret finns det
10 respektive 15 rapporter om vattenintox-
ikation respektive hyponatremi (totalt 25
fall) vid behandling av desmopressin. I de
rapporter där information finns tillgänglig
så hade sju patienter indikationen enures
eller inkontinens. fyra av dessa sju patien-
ter var barn och hade behandlats under en
längre tid med desmopressin men hade p
g a ett stort vätskeintag vid detta tillfälle
drabbats av hyponatremi/vattenintoxika-
tion. De kvarstående tre patienterna var alla
över 77 år och nyligen insatta på denna
behandling. Deras vätskeintag i samband
med administrering framgår dock ej.

Få biverkningar
Desmopressin är ett väldokumenterat anti-
diuretiskt läkemedel med relativt få biverk-
ningar. Dock finns en risk för sällsynta men
potentiellt allvarliga biverkningar som vat-
tenintoxikation/hyponatremi och konvul-

Desmopressin - vattenintoxikation

sioner, ff a då mycket vätska intas i sam-
band med medicineringen.

Restriktivt vätskeintag rekommenderas
1 timme före och 8 timmar efter adminis-
trering. Det är av största vikt att alla pa-
tienter och föräldrar till barn som behand-
las med desmopressin blir väl informera-
de om detta.

Susanne Näslund, apotekare
Therese Ahlepil apotekare
KlinFarm. Medicinkliniken,
NUS, Umeå

Mats Eliassonn, överläkare
Sunderbyn

Receptblanketten:

Förlängd övergångstid till 1 maj
De nya receptblanketterna ska an-
vändas i den mån de finns att få tag
på. På grund av förseningar i tryck-
ningen har de tyvärr ännu inte blivit
tillgängliga i tillräcklig omfattning.
Läkemedelsverket  utsträcker därför
övergångstiden till 1 maj 2003.
Förskrivning kan därför fortfarande ske på
de gamla versionerna av blanketter avse-
ende vanliga recept, recept för särskilda
läkemedel och telefonrecept. Enligt öns-

kemål från Apoteket AB har även över-
gångstiden för dosrecept (ordinationskort)
förlängts till 1 maj 2003. Alla uppgifter
som krävs med anledning av den nya lä-
kemedelsförmånen påföres recepten redan
idag.

Vi påminner ännu en gång om att för-
skrivarkod är obligatorisk på läkares och
tandläkares recept avseende narkotikaklas-
sade läkemedel från och med 1 februari
2003.

Det är väsentligt att samla in uppgifter
om hur man handhar warfarin-patien-
terna i dagsläget.En enkät har delats ut
till alla vårdcentraler, medicinkliniker

Warfarin-projektet
och geriatriska kliniker. Fortsatt arbe-
te kommer att ske i nära samarbete med
Sunderby sjukhus.
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Läkemedelskommittén, Sunderby
sjukhus, 971 80 Luleå.

Ny adress
läkemedels-
kommittén

Förändringar i rekommendationslistan
Tiparol ersätter Tramadol
ratiopharm.
Orsak: Ratiopharm avregisterar sin trama-
dol i vår. Tiparol förskrivs mest i länet och
håller lågt pris med ett bra sortiment. Finns
även i sortimentet på DOS i Norr.

Cetirizin NM Pharma  ersätter
Clarityn
Orsak: Loratadin har fått sämre rykte se-
dan rapporterna om hypospadi. Priset är
högt eftersom patentet ännu ej upphört. Ce-
tirizin ses som väsentligen likvärdig och
NM Pharma finns redan idag i sortimentet
på DOS i Norr.

Ranitidin NM Pharma ersätter
Ranitidin ratiopharm
Orsak: Ratiopharm avregisterar sin raniti-
din i vår. Ranitidin NM Pharma finns i
sortimentet på DOS i Norr och har en re-
lativt hög förskrivning i länet.

Kalcipos D ersätter
Calcichew D3
Orsak: DOS i Norr får ej ha tuggtabletter i
sitt sortiment enligt
Läkemedelsverket. Lägre pris. Observera
att Kalcipos D kan tuggas men att den sak-
nar smaktillsats.

Inget annat brukar vara så skad-
ligt för ett läkemedels effekter
som att patentet går ut. Klortali-
don (Hygroton) det kanske bäst
dokumenterade medlet för att fö-
rebygga kärldöd finns inte ens
längre att köpa på svenska
marknaden.
Vi utlöser nu en tävling om de bäst un-
derbyggda, fånigaste och roligaste ar-
gumenten för att simvastatin, felodipin

och omeprazol skulle ha sämre effekt
eller större biverkningar än tidigare
känt. Exemplen får inte vara påhittade
men får tas från annonser, muntlig in-
formation av industrins informatörer
och ur text i dags- och fackpress.

Minst ett pris med presentkort på en
CD-skiva kommer att utdelas. Enväldig
jury är läkemedelkommittén. Beslutet
kan inte överklagas. Skicka ditt bidrag
till gudrun.marklund@nll.se eller med
post direkt till  Läkemedelskommittén

Gudrun är
ny assistent
Gudrun Marklund ersätter Alice
Larsson som assistent och kon-
taktperson för Läkemedelskom-
mittén.

Gudrun är född i Västerbotten, men
har bott i Norrbotten sedan början på
70-talet.

Hon har tidigare arbetat på Björk-
näs vårdcentral som läkarsekretera-
re. Där började hon 1982.

Under februari finns Gudrun på
plats endast jämna datum.
Från  1 mars träffas hon varje dag.

Tel 821 52 (landstingsinternt), i
övrigt 0920-282 152.

E-post: gudrun.marklund@nll.se

Pristävling

Vinn CD-skiva


