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Professor Jan Marcusson, Linköpings universitetssjukhus, Lk:s ordförande Björn 
Olsson och Professor Björn Beerman, Läkemedelsverket i paneldebatt om kolineste-
rashämmare.

Intressanta dagar 
i Umeå 
Med de norrländska läkemedelsdagarna vill läkemedelskommittéerna i norra 
regionen främja sjukvårdens kvalitetsutveckling genom kvalifi cerad utbild-
ning i aktuella ämnen. Denna gång möttes 250 deltagare, den 31 januari till 
1 februari, och fi ck ta del av ett brett utbud med några av de senaste rönen 
från läkemedelsområdet. 

I balansgången mellan EBM och läkekonst 
lotsade oss dr Linn Getz, från Reykjavik, 
in i läkarens vardag där hon bland annat 
pläderade för mer humanism i terapin. 

SBUs nya genomgång av behandling 
mot hjärtsvikt diskuterades med Professor 
Kurt Boman, Skellefteå och Steen Jensen, 
hjärtcentrum NUS. Inom hjärtsviktsområ-
det bidrar nu nya metoder, för diagnostik 
och behandling, till ett bättre omhänder-
tagande. Läkemedelsbehandling handlar i 
första hand om ACE-hämmare och beta-
blockad. 

Professor Annika Linde gav oss vägled-
ning i influensaproblematiken och hur de 
antivirala medlen ska användas. 

Biverningsrapportering, läkemedelsin-
teraktioner, ångest och antibiotikaresis-

tens är exempel på andra områden som 
avhandlades. 

Fortsatt debatt
Sista programpunkten handlade om koli-
nesterashämmarnas och memantins plats 
i demensvården. Här debatterade prof. Jan 
Marcusson, Linköping med Björn Beer-
man, från Läkemedelsverket, om  behand-
lingseffekter utifrån tillgängliga studier 
och observationer. Uppenbart är att det, 
även efter SBUs genomgång, finns skilda 
åsikter om demensmedlens roll i prakti-
ken. Debatten har stundtals varit het de 
senaste åren och med nu tillgängliga litte-
raturgenomgångar borde frågan inom kort 
kunna närma sig consensus. 

Demens-
sjukdomar, 
SBUs sam-
manfattning 
fi nns på nätet
Nu har SBU publicerat sam-
manfattningen av sin rapport på 
sin hemsida. Sammanfattningen 
är på 59 sidor och innehåller 
mycket matnyttig information. 
Man beräknar att det fi nns cirka 
100 000 personer i Sverige med 
mb Alzheimer. Det skulle inne-
bära att det cirka 3 000 personer 
med denna diagnos i Norrbot-
tens län.

I Norrbotten användes under förra 
året 438 274 definierade dygnsdoser 
kolinesterashämmare. Räknat på hel-
årsbehandling skulle det innebära att 
cirka 1 200 personer använde dessa 
preparat.

Ur SBUs sammanfattning sidan 45 
citerar jag: ”Enligt inkluderade stu-
dier uppnåddes stabilisering eller för-
bättring av symtom hos 57 till 75% av 
patienterna som behandlats med aktiv 
substans, jämfört med 42 till 56% för 
placebopatienterna”.

Det är alltså bara var femte till var 
sjunde patient med mb Alzheimer 
som har nytta av behandling med ko-
linesterashämmare. Detta gör att jag 
anser att användningen av dessa med-
el förefaller onödigt stor i Norrbotten, 
särskilt med tanke på de biverkningar 
dessa preparat ger i form av yrsel, il-
lamående, kräkningar, förvirring med 
mera.

Länk till SBUs sammanfattning 
hittar du på Läkemedelskommitténs 
hemsida.

Björn Olsson



Tramadol kan, precis som kodein och dex-
tropropoxifen, ge toleransutveckling.

Med tanke på att tramadol sannolikt är 
svagt beroendeframkallande bör läkeme-
del innehållande tramadol endast förskri-
vas när annan behandling inte givit önskat 
resultat och behovet av fortsatt analgetisk 
behandling med tramadol regelbundet ut-
värderas. Vid utsättning av tramadol bör 
detta ske genom en stegvis nedtrappning 
av dosen för att minska risken för utsätt-
ningssymtom.

Biverkningsrapporter
Tramadol är ett centralt verkande opioida-
nalgetikum som också verkar genom att 
hämma neuronalt återupptag av serotonin 
och noradrenalin. På grund av den opioida 
effekten finns anledning att misstänka att 
tramadol i likhet med andra opioider skulle 
kunna ge upphov till utsättningsreaktioner 
och beroende.

Tramadol kan ge tillvänjning, 
utsättningsreaktioner och beroende
Med anledning av ett ökande antal biverkningsrapporter om tillvänjning, beroende, abstinensbesvär och toleransökning 
i samband med behandling med läkemedel innehållande tramadol (till exempel Nobligan, Tiparol® och Tradolan®), vill vi 
uppmärksamma förskrivare på denna risk. 

Figur 1. 
Antal biverkningsrapporter om beroende, 
tillvänjning, abstinensbesvär, och toleran-
sökning per år (1996 - 2005-09). Första 
produkten med tramadol registrerades i 
Sverige år 1995.

Figur 2. 
Försäljning av läkemedel med dextropro-
poxyfen, kodein resp. tramadol i Sverige, 
mätt som definierade dygnsdoser per tusen 
invånare och dag (DDD/TID) under åren 
1996 till 2005-08 (4).

I det svenska biverkningsregistret finns i 
nuläget 36 rapporter om beroende/tillvänj-
ning och 28 fall av utsättningsreaktioner/
abstinensbesvär (2). Vid en genomgång 
av kunskapsläget kring den risken för be-
roende av tramadol, för tre år sedan, fann 
vi motsvarande siffror vara 7 respektive 25 
(1). I tre av dessa sju rapporter om beroen-
de/tillvänjning fanns uppgifter om tidigare 
missbruk av alkohol och/eller sömnmedel. 

I de flesta fallen av utsättningsreaktion, 
där doseringsinformation finns tillgänglig, 
hade normaldos använts. Patienterna hade 
utvecklat abstinens och utsättningsreaktio-
ner efter behandlingstider från bara någon 
vecka till några månader. Sex av de 25 pa-
tienterna hade fått tramadol förskrivet efter 
operation. 

Från biverkningsrapportering och från 
aktiva uppföljningsprogram kan man idag 
konkludera att tramadol kan ge utsätt-
ningsreaktioner, tillvänjning och beroende 
(3). Risken för beroende förefaller att vara 
relativt låg, men det är i nuläget svårt att 
uppskatta den verkliga incidensen. I littera-
turen nämns siffror om 1-3 fall per 100000 
exponerade patienter, men dessa skattning-
ar är något omdebatterade. Patienter med 
tidigare missbruk förefaller ha en ökad risk 
för att utveckla beroende av tramadol (1,3). 
Det går i nuläget inte att uttala sig om bero-
endepotentialen hos tramadol i jämförelse 
med andra lättare opioider som till exempel 
kodein eller dextropropoxyfen. 

Det är känt att olika typer av informa-
tionsaktiviteter tillfälligt kan öka frekven-
sen av biverkningsrapportering. En möjlig 
förklaring till den tillfälligt höga rappor-
teringsfrekvensen av beroenderelaterade 
biverkningar som sågs under år 2004, kan 
vara att problematiken uppmärksammades 
i en översikt i Läkartidningen i början av 
2003 (2). I Fass 2003 hade också sju av nio 
läkemedelsbeskrivningar för tramadolpro-
dukter mer skarpt formulerade varnings-
texter angående risken för beroende.

Förskrivning 
Förskrivningen av läkemedel innehållande 
tramadol, till exempel Nobligan, Tiparol® 
och Tradolan®, ökar allt mer, se Figur 2 (4). 

Däremot minskar förskrivningen av dex-
tropropoxyfen kraftigt och förskrivningen 
av kodein tenderar att minska. Intressant 
att notera är att totalt sett så tenderar för-
skrivningen av dessa tre lättare opioider 
sammantaget att minska något.

Eftersom man uppmärksammat att re-
cept innehållande dextropropoxyfen för-
falskades beslöt Läkemedelsverket att dex-
tropropoxyfen skulle skrivas på särskild 
receptblankett från och med juni år 2001, 
vilket medförde en kraftig nedgång i anta-
let förfalskningar (2). Av samma anledning 
infördes krav på att läkemedel innehållan-
de kodein från och med mars 2005 skulle 
skrivas på särskild receptblankett (5). 

Med tanke på att tramadol i dagsläget 
är det enda opioidanalgetikumet som inte 
behöver förskrivas på särskild receptblan-
kett, kan detta lätt misstolkas som att det 
inte föreligger någon risk för beroende el-
ler missbruk av tramadol. 

Så är dock inte fallet och det pågår för 
närvarande en utredning på Läkemedels-
verket kring huruvida det föreligger risk 
för missbruk med tramadol och om trama-
dol bör narkotikaklassas respektive om det 
skall förskrivas på särskild receptblankett. 

Susanne Näslund, leg. apotekare
Rune Dahlqvist, överläkare

Läkemedelscentrum, Klinisk farmakologi
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Referenslista kan beställas från 
barbro.edstedt.us@vll.se



Under 2004 avstannade ökningen av kost-
naderna för läkemedelsförmånen på grund 
av patentutgångar och prisras på några vik-
tiga läkemedel. Norrbottens nota minskade 
jämfört med året innan medan läkemedels-
förmånen för hela riket, trots prisrasen, 
ökade. År 2005 minskade dock Sveriges lä-
kemedelskostnader för första gången, med 
1,5 %. Huvudorsaken till denna minskning 
är att Apoteket sänkte sin handelsmargi-
nal i början av året. Trots detta ökade dock 
Norrbottens kostnader under 2005. 

Förmånskostnaden upp 5,9%
Läkemedelsförmånen i öppenvård ökade 
med 5,9% i Norrbotten. Norrbotten är där-
med tillsammans med Västerbotten och 
Värmland de tre landsting som ökar mest 
i förmånskostnad under året. 

Större delen av denna ökning utgörs 
dock av omfördelningen av kostnaden för 
de tidigare riksfinansierade läkemedlen 
mot Morbus Gaucher och hemofili. Den so-
lidariska finansieringen avskaffades under 
2005 och som en följd pålades Norrbotten 
hela faktiska kostnaden för dessa läkeme-
del. Läkemedlet Cerezyme toppar följaktli-
gen kostnaderna förra året (tabell 1).

Läkemedelskostnaden ökade med 
24 miljoner kronor under 2005
Kostnaden för läkemedel under förra året ökade både inom öppenvård och slutenvård. Det rör sig om 24 miljoner 
kronor (mnkr) eller drygt 4% ökning jämfört med totala kostnaden för 2004. Läkemedel som används inom onkologin 
och reumatologin står för över hälften av ökningen.

Kostnaderna för läkemedel 
inom onkologin ökar i Norrbotten.

Reella volymökningar
Reella volymökningar står för 2% av kost-
nadsökningen inom följande läkemedels-
områden (se tabell 2): 

Inom onkologin och reumatologin har 
nytillkomna immunpåverkande läkemedel 
ökat möjligheterna till förbättrat behand-
lingsresultat. En ökad användning syns 
i hela landet och i Norrbotten stiger för-
månskostnaden med 7,3 mnkr. 

Läkemedel för andningsorganen ökar 
med 2,5 mnkr. Större delen av denna ök-

ning beror på en ökad användning av 
inhalationssteroider och kombinerade 
inhalationsläkemedel som Seretide och 
Symbicort. 

Nervsystemets läkemedel ökar med 
2 mnkr. Antiepileptika som Neurontin 
och Lamictal men även nya neuroleptika 
står för huvuddelen av ökningen. Nu finns 
generiskt gabapentin och lamotrigin som 

Tabell 2.
Norrbottens förmånskostnad läkemedel 2005 2004 Diff Diff %
Humanläkemedel 516 242 351 506 629 408 9 612 943 2
L - tumörer och rubbningar i immunförsvar 69 331 349 62 031 344 7 300 005 12
R - andningsorganen 45 732 787 43 227 964 2 504 823 6
N - nervsystemet 98 300 771 96 187 481 2 113 290 2
J - infektionssjukdomar 13 683 920 12 190 427 1 493 493 12
A - matsmältningsorgan och ämnesomsättning 99 134 891 98 506 232 628 659 1
G - urin- och könsorgan samt könshormoner 18 346 708 18 106 769 239 939 1
V - varia 2 112 806 2 028 674 84 132 4
P - antiparasitära, insektsdödande 364 603 367 910 -3 306 -1
H - hormoner exkl. könshormoner 23 374 904 23 415 969 -41 065 0
S - ögon och öron 9 478 496 9 542 225 -63 729 -1
D - hud 9 380 847 9 715 632 -334 784 -3
B - blod och blodbildande organ 40 741 895 41 426 900 -685 005 -2
C - hjärta och kretslopp 70 625 900 71 853 656 -1 227 756 -2
M - rörelseapparaten 15 632 474 18 028 225 -2 395 752 -13

Tabell 1.

NORRBOTTEN  
Kostar mest i läkemedelsförmånen 
25-i-topp 2005 
 NLL-Kronor Dygnsdoser
CEREZYME®  33 468 369 2 639
ENBREL®  16 365 915 42 584
LIPITOR  11 170 035 2 255 913
GENOTROPIN®  7 843 773 36 939
ZYPREXA®  7 153 694 176 005
ARICEPT  6 806 094 278 974
ZOLADEX  5 896 683 140 259
ZOLOFT  5 782 773 896 246
PULMICORT TURBUHALER  5 619 337 1 310 075
NOVOMIX® 30 FLEXPEN®  5 438 841 517 950
NEORECORMON®  5 252 003 50 340
NANOTIV®  4 802 527 2 568
LAMICTAL®  4 570 409 126 014
CASODEX  4 505 931 112 218
SYMBICORT TURBUHALER  4 455 424 328 770
PLAVIX  4 333 501 318 636
NEURONTIN  4 289 617 119 741
NORVASC  4 255 219 1 231 848
NEXIUM  4 033 136 364 779
ARANESP®  3 844 089 41 240
INSULATARD® FLEXPEN®  3 779 436 440 213

Forts nästa sida



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: Björn Olsson, bjorn.olsson@nll.se. 
Redaktion: Anders Bergstrom, anders.b.bergstrom@nll.se, Eskil Franzén, JOB media & reklambyrå (eskil@jobmedia.se).

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

skulle kunna minska kostnaden när det 
gäller antiepileptika. Se läkemedelskom-
mitténs utbyteslista.

Minskade kostnader i förmånen
De selektiva COX 2-hämmarna hamnade 
i strykklass under slutet av 2004. Detta 
visar sig tydligt i landstingets kassakista. 
Kostnaden för läkemedel mot rörelseorga-
nen minskade nämligen med 3 mnkr under 
2005. Det är heller inte många patienter 
som saknat Vioxx och de andra coxiberna 
under året. Den största kostnadsposten för 
rörelseorganen är annars glukosamin som 
förskrevs för 2,6 mnkr under 2005. Effek-
ten av detta medel är omdiskuterad.

Hjärt-kärlområdet har på senare år på-
verkats av en hel del olika faktorer. Pa-
tentutgången på simvastatin gjorde att 
detta medel blev nästan 10 gånger billigare 
än Lipitor. Norrbotten har under 2005 yt-
terligare minskat sin användning av Lipitor 
till förmån för simvastatin. Detta gav en 
kostnadsminskning på 500 000 kronor. En 
ytterligare minskning på 400 000 kronor 
beror på ökad användning av diuretika och 
ACE-hämmare som ligger betydligt lägre i 
pris än andra hypertonimedel.

Ökande slutenvårdskostnader
Slutenvårdskostnaderna ökade från 82 
mnkr år 2004, till 96 mnkr under 2005. 
Den största kostnadsökningen på 8 mnkr 
är, precis som i öppenvården, för läkeme-
del som används inom onkologi och reuma-
tologi. En stor del av denna ökning handlar 
om att infliximab överförts från receptex-
pedition till enskild patient till beställning 
via rekvisition. En utveckling som överens-
stämmer med sjukvårdslagstiftningen då 
läkemedlet ges på klinik. 

Även onkologiska medel som cytostatika 
och immunpåverkande medel ökar, dels på 
grund av överföring till rekvisition men 
även på grund av ökad användning. 

Se läkemedelskommitténs hemsida för 
en mer detaljerad beskrivning av kostna-
derna

 Anders Bergström

Läkemedelsförmånsnämnden har granskat 
läkemedel mot magsyrerelaterade sjukdo-
mar. Resultatet har blivit att subventionen 
dras in för ett flertal preparat. Samtliga 
H2-receptorblockerare förlorar sin subven-
tion. När det gäller protonpumpshämmare 
förlorar flera preparat sin subvention. De 
preparat som får oförändrad subvention är 
generiskt omeprazol samt Pantoloc medan 
däremot Lanzo, Losec, Losec Mups och 
Pariet förlorar sin subvention. Även Gavis-
con, Novaluzid och Andapsin förlorar sin 
subvention. 

Nexium får behålla subventionen vid 
behandling av verifierad erosiv esofagit 
samt vid icke verifierad erosiv esofagit där 
omeprazol eller Pantoloc inte givit önskad 
effekt. Vidare får Nexium HP behålla sub-
ventionen vid behandling av ulcus.

Indragningarna av subventionen gäller 
från och med 1 maj 2006.

Syrahämmande läkemedel 
– indragen subvention för många preparat

Efter detta datum blir det alltså än vik-
tigare att följa läkemedelskommitténs 
rekommendationer för att undvika att pa-
tienterna drabbas av onödiga kostnader. 
Observera att inte heller Ranitidin som 
finns på reklistan blir subventionerat.

Presentation av ny 
Läkemedelsmodul i VAS

Forts från sid 3

Snart kommer nya läkemedelsmodulen. Visning och information på tider och platser 
enligt nedan. Genomgången vänder sig till läkare, andra förskrivare och övriga som 
nu arbetar i MVy eller MOM. 

Plats Datum Tid Lokal 

Videosändning 20 mars 15.00-17.00 Videokonferens. Mer information, 
   se Läkemedelskommiténs hemsida 

Kiruna 23 mars 10.00-12.00 Samlingssalen
  13.00-15.00 Samlingssalen

Gällivare 23 mars 10.00-12.00 Aulan
  13.00-15.00 Aulan

Kalix 27 mars 10.00-12.00 Staren
  13.00-15.00 Staren

Piteå 29 mars 10.00-12.00 Häggen
  13.00-15.00 Häggen

Sunderbyn 27 mars 14.30-16.30 Samlingssalen, Konferenscentrum, Sunderbyn
   Videokonferens. Mer information, 
   se Läkemedelskommiténs hemsida  
30 mars  10.00-12.00 Sal 3:2, Konferenscentrum, Sunderbyn
  13.00-15.00 Sal 3:2, Konferenscentrum, Sunderbyn
  15.00-17.00 Sal 3:2, Konferenscentrum, Sunderbyn
 
Boden 30 mars 14.30-16.30 Administration, Gamla sjuksköterskeskolans aula
   i Boden 
  

Luleå 31 mars 13.00-15.00 Landstingshuset, sessionssalen 

Mer information på Läkemedelskommitténs hemsida.


