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Allt färre 
skäl att
använda 
coxiber!
Efter diverse larm om NSAID och 
coxiber i synnerhet så publicerade 
Läkemedelsverket det aktuella kun-
skapsläget på sin hemsida den 23 
december. Där framgår att selektiva 
cox 2-hämmare ej bör användas till 
patienter med ökad risk för hjärt-
kärlsjukdom samt att riskpatienter 
för magsår lika gärna kan behandlas 
med vanligt NSAID och omeprazol. 

Länk fi nns på 
Läkemedelskommitténs hemsida

Nye ordföranden 
i läkemedels-
kommittén
Björn Olsson presenterar sig

Läs mer på sid 2

Svara på enkäten om ditt behov av fortbildning
Sid 3

Norrbottens Läns landsting prioriterar vården av äldre, och många 
Läkemedelskommittéer kommer under 2005 att fokusera på äldre och 
läkemedel. Därför ordnar vi denna utbildningsdag för anställda inom 
primärvård, slutenvård och den kommunala sjukvården. Flera program-
punkter är även lämpliga för politiker och tjänstemän verksamma inom 
dessa områden.

Studiedagen äger rum på Konferenscenter Sunderby Sjukhus fredagen den 
11 mars 2005.

Ur programmet:
E-DOS. Så fungerar det. Instruktion och diskussion under ledning av Apoteket 
AB och allmänläkare Kurt Magnusson, Gävle. Han belyser också erfarenheter av 
Läkemedelsrevisioner.

Primärvård och Hemsjukvård. Nationella erfarenheter och forskningsresultat. 
Sonja Modin, allmänläkare och forskare från KI och FAMMI. 

Demensteam i kommunerna och samverkan med primär- och specialistsjukvår-
den. Demensutvecklare Dagny Wikström, Luleå.

Kommittén för Kompetensstegen. Den nya utbildningssatsningen från Socialde-
partementet. Äldrevårdsutredningens sekreterare Bengt Johansson.

Samverkan mellan Primärvård och Geriatrik. Meta Wiborgh och Göran Karlsson, 
Luleå.

Samling för Audit. En utbildningssatsning för allmänläkare. Vill fl er vara med? 
Anders Lindman, Meta Wiborgh och Robert Svartholm.

Polyfarmaci och palliativ smärtlindring.

Boka detta datum i schemat redan nu! Mer information och komplett 
program kommer senare!

Norrbottens läkemedelskommitté
Robert Svartholm, informationsläkare.

Mail: polarull.svartholm@telia.com

Inbjudan till

Äldre-
vårdsdag
Sunderby Sjukhus 11 mars 2005



Det ska bli spännande att efterträda 
Kenneth Widäng som ordförande i 
läkemedelskommittén. Vem är då jag? 

Uppvuxen i Norrbotten (Haparanda). Lä-
karutbildad i Umeå och mina första prak-
tiska lärospån som läkare gjorde jag i 
Kiruna 1973-1975 som AT-läkare. Sedan 
vidtog en 12 år lång exil i Västerbotten och 
i Gävleborg innan jag återvände till Norr-
botten som distrikstläkare i Luleå 1987. Se-
dan drygt 4 år arbetar jag på Örnäsets vård-
central. Under en period i slutet av 90-talet 
var jag ordförande i Svensk Förening för 
Allmänmedicin (SFAM), och via det upp-
draget kom jag på nationell nivå i kontakt 
med problematiken kring läkemedelsfrågor 
och läkares fortbildning. Jag är också enga-
gerad i Svenska Läkaresällskapets nämnd 
och i dess kommitté för läkemedelsfrågor.

Norrbotten ligger väl framme gällande 

Björn Olsson 
– nye ordföranden i 
läkemedelskommittén 
har ordet

Om glukosamin
Ett relativt nytt tillskott till behandlings-
arsenalen är glukosamin (preparatnamn 
Artrox och Glucosine). Läkemedelsverket 
anordnade hösten 2003 en workshop kring 
artrosbehandling. Det man var överens om 
var att glukosamin kan lindra besvären för 
vissa patienter. Utifrån det vetenskapliga 
underlag som presenterades kom man  fram 
till att glukosamin kan prövas för patienter 
med knäartros. I de fl esta fall är effekten 
ganska måttlig och om patienten inte  
upplever någon symtomlindring efter en 
månads behandling är det inte menings-
fullt att fortsätta behandlingen. Patien-
terna kan alltså rekommenderas att köpa 
en liten förpackning för en månads be-
handling (månadsförpackningen är inte 
receptbelagd) och i de fall patienten upp-
lever symtomlindring kan det skrivas ut. 
Vid andra tillstånd än knäartros fi nns 
ingen dokumenterad effekt av preparaten.

Björn Olsson

ändamålsenlig och kostnadseffek-
tiv läkemedelsanvändning vid en 
nationell jämförelse, men ingen-
ting är ju så bra att det inte kan bli 
bättre. Det jag tror är vår viktigaste 
uppgift just nu i kommittén är att 
i hela länet förbättra kontakterna 
mellan läkemedelskommittén och 
de enskilda förskrivarna, men också 
med företrädare för patientorgani-
sationerna. Det nya samarbetsavta-
let mellan landstingen och läke-
medelsindustrin ställer stora krav 
även på Norrbottens landsting när 
det gäller att ta ett större ansvar för 
läkares och sjuksköterskors fort-
bildning. Där har också läkeme-
delskommittén en viktig uppgift att fylla. 
För att bättre få reda på vilka synpunkter 
som fi nns, kommer jag under våren att be-
söka de olika sjukhusorterna i länet. Skall 

jag och läkemedelskommittén kunna göra 
ett bra arbete tror jag det är viktigt att 
stärka dialogen mellan oss i kommittén 
och läkemedelsförskrivarna i Norrbotten. 

Artros är en av våra stora folksjukdomar och kännetecknas av sviktande 
ledfunktion med broskdestruktion. Incidensen ökar med stigande ålder och 
sjukdomen drabbar varannan person över 70 år. Smärta är ofta huvudproble-
met men även stelhet är vanligt. Det fi nns ingen farmakologisk bot mot artros 
idag och ytterligare ett ”bekymmer” är att symtomen fl uktuerar, varför det kan 
vara svårt att utvärdera olika terapiers evidens.



Smärta är ett komplext område och 
alternativen för smärtlindring utökas 
hela tiden. På senare år har fen-
tanylplåster, oxykodon och hydro-
morfon lanserats som alternativ till 
morfi n. Dessa medel är inte lika väl-
studerade och måste ses som andra-
handsval efter att man först övervägt 
morfi n och Dolcontin menar Monica 
Rask-Carlsson, palliativa teamet. I 
Norrbotten används nu mer Duroge-
sic och Oxycontin än Dolcontin. Det 
innebar över en miljon kronor extra i 
läkemedelskostnad år 2004. 

Det fi nns stora pengar att spara genom att 
välja rätt opioid. Att som förstahandspre-
parat välja annan opioid än depotpreparat 
av morfi n (Dolcontin) gör att kostnaden 
blir cirka tre gånger så hög. 

I jämförelsen med Dolcontin ingår trans-
dermalt fentanyl (Durogesic) och oxycodon 
(Oxycontin). Dolcontin kan under ett år ge 
en besparing på 1,5- 2,5 miljoner/100 be-
handlade patienter.

Använd rätt opioid!
Jag jämförde ovanstående preparat i någ-

ra ekvianalgetiska doser och doser som är 
vanliga hos våra palliativa patienter. Vad 
jag fann var att Dolcontin  kostar cirka 1/3 
av vad de andra kostar. De båda övriga har 
ungefär samma kostnad.

Enligt Socialstyrelsens råd är morfi n för 
de fl esta cancerpatienter förstahandsprepa-
ratet bland opioiderna. Morfi n ges i första 
hand som tabletter. Efter dostitrering med 
kortverkande beredningsform inleds un-
derhållsbehandling med slow releasepre-
parat (Dolcontin) som kan ges en eller två 
gånger per dygn.

De preparat som betecknas som andra-
handsmedel är bland annat:

Transdermalt fentanyl (Durogesic) är ett 
alternativ för de patienter som inte kan ta 
opioider per os eller för de patienter som 
kan förväntas få svårigheter att ta morfi n 
per os inom en nära framtid. Den lägsta 
tillgängliga fentanyldosen för transdermal 
behandling är för många patienter i livets 
slutskede högre än behovet (25µg/h mot-

svarar cirka 100 mg morfi n/dygn).
Oxycodon (Oxycontin) kan vara ett al-

ternativ för patienter med nedsatt njurfunk-
tion då preparatet inte bildar metaboliter.

Läs mer om  insättning av opioider:
• Socialstyrelsen: 
http://www.socialstyrelsen.se/NR
/rdonlyres/C4B19786-808F-4431-9E4A-
C0C240ADD30D/1736/20011106.pdf
• Riktlinjer för palliativ vård via Insidan 
- Palliativa Resursteamet  eller Läkeme-
delskommittén - Vårdprogram - Smärt-
boken. Riktlinjerna fi nns även som bok 
i fi ckformat, beställ den via Palliativa 
Resursteamet.

Monica Rask-Carlsson
Smärtsjuksköterska, Styrgruppen för 

palliativ vård

Kostnadsjämförelse per dygn i ekvianalgetisk dos
Preparat Dos/ kostnad Dos/ kostnad Dos/ kostnad Dos/kostnad Dos/kostnad

Dolcontin 80 mg: 7,74 160: 14,20 220: 16,44 360: 28,06 460: 31,60
Oxycontin 40 mg: 18,30 80: 33,24 110: 55,14 180: 74,82 230: 105,40
Durogesic 25ug/h: 24,83 50ug/h: 43,96 75ug/h: 60,13 100ug/h: 73,30 125ug/h: 98,13

Hela jämförelsen fi nns att läsa på Palliativa Resursteamets hemsida.

Tryck på ”LÄKEMEDEL” så hittar du 
enkäten om fortbildning. Enkäten kom-
mer att läggas ut under februari. Ditt svar 
är betydelsefullt för planeringen av den 
framtida läkemedelsfortbildningen i länet.

Från den första januari gäller den nya 
överenskommelsen mellan Landstings-
förbundet och Läkemedelsindustrin 
(”LIF-avtalet”) om samverkansformer i 
den offentliga hälso- och sjukvården. 
Landstinget har tagit beslut om att 
ansluta sig till avtalet och har skrivit 
egna tillämpningsanvisningar. Du kan 
hitta överenskommelse och tillämpning 
på läkemedelskommitténs hemsida. 

Utbildningen i en kunskapsorganisation ska 
vara behovsbaserad, det vill säga bygga på 
en analys om vad grupper av läkare behö-
ver för att förbättra vården, i stället för nu-
varande system som är utbudsbaserat, det 
vill säga läkemedelsindustrin erbjuder det 
som de vill föra ut. 

Enkät om ditt behov av fortbildning 
– fyll i direkt på webben!

För att få en uppfattning om vilka 
behov som behöver tillgodoses vill 
vi föra en dialog med läkarna i länet. 
Webb-enkäten riktar sig till läkare 
som är specialister i öppen och sluten-
vård och kommer att ligga till grund 
för terapi-riktade utbildningsinsatser 
från kommittén. Ta ett par minuter av 
din tid, klicka på ”Läkemedel” högst 
upp i det blå fältet på landstingets 
web, ”insidan”. Privatläkare kan gå på 
www.nll.se och klicka in på ”LÄKE-
MEDEL” i vänsterspalten. Enkäten 
fyller du i direkt. Vänligen fyll i enkäten 
före den 25 februari.

Tack för din medverkan!
Norrbottens Läkemedelskommitté



Enalapril förstärker sin plats som förstahandsval till diabetiker med hypertoni.

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: Kenneth Widäng, kenneth.widang@nll.se. 
Redaktion: Anders Bergstrom, anders.b.bergstrom@nll.se, Britt-Marie Rauman-Krohn, JOB media och reklambyrå (brittmarie@jobmedia.se).
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ACE-hämmare eller ARB 
till diabetiker med hypertoni?
Det är väl känt att ACE-hämmare och 
angiotensin 1-receptorblockerare 
(ARB) förhindrar försämring av njur-
funktion hos typ 1-diabetiker med 
hypertoni och begynnande nefropati. 
Flertalet enskilda studier visar 
positiva effekter på mikroalbuminuri 
och glomerulär fi ltration jämfört med 
patienter på annan blodtrycksterapi 
och/eller placebo. ACE-hämmare vi-
sar dessutom effekt på mortalitet hos 
typ 1-diabetiker [1]. 

Folksjukdomen typ 2-diabetes ökar lång-
samt och behovet av evidensbaserat njur-
skydd hos denna patientgrupp är naturligt-
vis stort. Typ 2-diabetiker med manifest 
nefropati som behandlas med ARB visar 
på signifi kant färre fall med terminal njur-
svikt jämfört med amlodipin och placebo 
[2, 3]. Exempel på ARB i Sverige är losar-
tan, irbesartan, valsartan och candesartan. 

Ny studie på typ 2-diabetiker
Direkt jämförande studier med ARB och 
ACE-hämmare har alltför länge lyst med 
sin frånvaro.  I novembernumret av N Engl 
J Med redovisas nu den första kontrollera-
de långtidsjämförelsen hos typ 2-diabetiker 
med mikroalbuminuri och normal GFR [4]. 
I en randomiserad multicenterstudie gavs 
telmisartan 80 mg och enalapril 20 mg till 
120 respektive 130 patienter under fem års 
tid. Resultat på glomerulär fi ltration visar 
på lika bra njurskyddande effekter av bäg-
ge läkemedlen. Ingen signifi kant skillnad 
sågs heller i påverkan på serumkreatinin 
eller albuminuri. Biverkningsmönster vi-
sade ingen skillnad. Antalet avhopp var 
också lika stort i respektive grupp.  

SBU ifrågasätter den höga 
ARB-användningen
Resultat från fl ertalet välgjorda prövningar 
visar att ACE-hämmare, diuretika, kalci-
umantagonister och betablockerare redu-
cerar dödlighet och sjuklighet hos patienter 
med hjärt-/kärlkomplikationer. Enalapril 
som förstahandsval vid högt blodtryck är 
alltså en rekommendation som defi nitivt 

står sig, framför allt vid diabetes. De jäm-
förande studier som hittills presenterats vi-
sar inga avgörande skillnader som motive-
rar insättning av ARB, i första linjen. SBU 
ifrågasätter nu den ökande användningen 
av dessa läkemedel eftersom de inte visat 
några fördelar hos den stora gruppen hyper-
toniker [5]. 

Om vi i detta läge väger in kostnadsas-
pekten så fi nns få skäl att börja med ARB. 
Enalapril 20 mg kostar idag under en kro-
na dagen. ARB kostar ungefär sex till tio 
gånger så mycket.

Anders Bergström


