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I början av år 2002 kände vi oss mogna
att pröva att rapportera till NDR från
Jokkmokks Vårdcentral. I denna rap-
port vill vi dela med oss av våra erfa-
renheter av ett drygt års arbete med re-
gistrering. Vi är övervägande positiva
så här långt och vill fortsätta att utveckla
denna form av uppföljning av vårt ar-
bete med en viktig grupp av patienter.

Först diskuteras varför vi gick med,
därefter en del praktiska tips, vi försö-

ker även värdera om det är mödan värt
och funderar på hur vi ska gå vidare.

Vi redovisar även en del preliminä-
ra resultat och jämför med NDRs to-
talt och ett nyligen redovisat arbete
från Stockholm.

Peter Olsson, specialist i allmänme-
dicin, Jokkmokks Vårdcentral

Läs mer på www.nll.se
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SIMVASTATIN GEA
istället för
ZOCORD
Välj SIMVASTATIN GEA istället
för ZOCORD nästa gång du skri-
ver en blodfettsänkare.

Den 7 april upphörde patentet på sim-
vastatin (Zocord), den mest använda
statinen i länet. Läs mer sid 2.

Coxiber igen
Det stundar sämre tider för Celebra
och Vioxx. Även  SBU Alert har nu
granskat underlaget för coxiberna och
delar tveksamheten kring kunskaps-
läget avseende biverkningar. Se vida-
re på http://www.sbu.se/Admin/
index.asp

NDR – Nationella Diabetes Registret
-erfarenheter från Jokkmokk

Kan läkemedel
värderas i pengar?
Vi inbjuder patienter, allmänhet och debat-
törer tillsammans med läkare, politiker och
vårdadministratörer, till en gemensam dag
med spännande debatter och åsiktsutbyten.

Anmälan senast den 16/5 till NLK.

Sjukvårdens svåra val - etik och prioriteringar i vård och politik.

Norrbottens läkemedelskommitté
Sunderby sjukhus
971 80  Luleå
Tfn 0920-282 152
E-post gudrun.marklund@nll.se

Diskussionsdag
i Landstingshuset,
Luleå 22 maj 2003.

9.00 – 16.00.

ALLHAT
- världens största
blodtrycksstudie
Resultatet förstärker den vetenskap-
liga grunden för läkemedelskommit-
téns terapirekommendationer röran-
de blodtrycksbehandling, där låg-
dostiazider framhålls som ett utmärkt
förstaval. Läs mer sid 4.



Medlet heter i Sverige Ebixa (Memantin)
och är ett läkemedel avsett för patienter
med måttligt svår till svår Alzheimers de-
mens (AD), det första registrerat på denna
indikation. De publicerade studier som
finns är få och ofullständigt publicerade.
Studielängderna är korta och patientmate-
rialen begränsade. Resultaten registreras
som vanligt med olika skattningsskalor, där
poängskillnaden avseende vissa paramet-
rar blivit statistiskt signifikant. Valet av
statistisk bearbetningsmetod (ITT-LOCF)
går att diskutera, och betydelsen i klinisk
praxis är också möjlig att diskutera.(1)

Två placebokontrollerade studier finns

Nytt läkemedel
mot Demens
presenterat i TV
Ett ”nytt” läkemedel mot demens
finns på den svenska marknaden
och har i massmedia häromdagen
presenterats som mycket ”lovande”.
Att det har funnits tillgängligt som
läkemedel i Tyskland under ett tiotal
år, och att det trots detta fortfarande
finns få kliniska studier publicerade
avseende behandling vid Alzhei-
mers sjukdom, framkommer inte.

tillgängliga, varav den ena endast publi-
cerad i ett abstract. Studierna är korta; 252
patienter följdes under 6 månader, respek-
tive 79 patienter med AD som följdes un-
der tre månader.(1)

Små skillnader
I den ena studien (252 pat), erhölls signi-
fikanta skillnader i det funktionella och i
det kognitiva (däremot ej i det globala)
effektmåttet, men skillnaden i poäng var
liten. Noteras bör att endast 181 patienter
fullföljde behandlingen, resten avbröt på
grund av biverkningar och vägran att fort-
sätta deltagandet. (1)

Den andra studien (2) inkluderade 167
patienter med MMSE<10 (Mini-Mental
State Examination) varav 79 patienter med
AD (övriga hade vaskulär demens). Pri-
mära effektmått var dels CGI-C (Clinical
Global rating Impression of Change, skal-
steg 1-7) dels BPG (Behavioural Rating
Scale for Geriatric Patients, fyra subska-
lor, 35 delkomponenter) (undergrupp vård-
beroende). En subgruppsanalys gjordes på
patienter med AD. Ett positivt svar i CGI
(den sjugradiga skalan) sågs hos 73 pro-

Den 7 april upphörde patentet på simvas-
tatin (Zocord), den mest använda statinen
i länet. Denna plats har detta läkemedel
främst fått på grund av god dokumenta-
tion. Konkurrenter som alltjämt har paten-
tet kvar är atorvastatin och  pravastatin. De
kommer åtminstone under närmaste tiden
att behålla sitt pris och därmed kosta mer
än tre gånger så mycket som generiskt
simvastatin.

Marknaden för alla statinerna är ca 50
miljoner kr per år i Norrbotten och i sti-
gande. Enbart simvastatin ligger på 32
miljoner 2002. Priskriget är nu intensivt.
Det kan sluta med en total besparing på
20 miljoner kronor  under det närmaste

året. NLK rekommenderar de när-
maste månaderna användning av
SIMVASTATIN GEA  som varit ut-
bytbar länge. Produkten har hela ti-
den varit ledande i prissänkningen:
100 tabl 20 mg kostar fr.o.m. 1:a juni 249
kr  vilket är hela 80% lägre än Zocord´s
utgångspris). MSD:s Zocord släpar efter i
prissänkningen men sänker nu sitt pris på
98 tabl 20 mg till 355 kr i juni.

Det är bra om patienterna får informa-
tion redan på kliniken och vårdcentralen
och slipper bli överraskade av ett troligt
byte på apoteket.

Tidigare erfarenheter har lärt oss att en
storstilad marknadsföring kommer att in-

ledas för att lyfta fram patenterade stati-
ner med en blandning av mer eller mindre
välunderbyggda argument. Allt talar ännu
för att det kommer bli med hjälp av olika
surrogatvariabler. Ett bestämt fasthållan-
de vid det väldokumenterade simvastati-
net har en avgörande positiv betydelse för
utvecklingen av läkemedelskostnaderna
under åtminstone 2003 och 2004.

Välj SIMVASTATIN GEA  i MOM:en
nästa gång du skriver en blodfettsänkare.

cent (n=60) i memantingruppen jämfört
med 46 procent (n=38) i placebogruppen
(p< 0,001) oberoende av demensens etio-
logi. Studeras graden av förbättring hos de
patienter som svarade på behandlingen
framgår det att av dessa 60 patienter, blev
43 patienter ”minimalt förbättrade”, 17
”mycket förbättrade” men ingen ”väldigt
mycket förbättrad”.

Bedömning
Ebixa är ytterligare ett läkemedel avsedd
för patienter med Alzheimers demens. Till
skillnad från tidigare godkända läkemedel
har Ebixa godkänts för behandling av pa-
tienter med måttligt svår till svår sjukdom.
Den kliniska effekten är blygsam medan
läkemedlet förefaller tolereras väl.(3) Ett
års tablettbehandling med underhållsdosen
20 mg/dag kostar 12 106 kronor [33.60 kr/
dag]. (1,4)

Robert Svartholm, informationsläkare
Läkemedelskommittén

SIMVASTATIN GEA
istället för ZOCORD
Välj SIMVASTATIN GEA istället för ZOCORD nästa
gång du skriver en blodfettsänkare.
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Kan uppföljning minska polyfarmaci?
Det skrivs inte ut för mycket läkemedel men däremot satsas
det alldeles för lite på att avsluta stående läkemedelsbe-
handlingar. Medelantalet stående läkemedel hos de äldre i
länets kommunala boenden är 11 läkemedel per person.
Variationen är stor.

Medelantalet stående läkemedel varierar
mellan 4 till 20 preparat per person.  Det
är ogörligt att utifrån sådan statistik yttra
sig om den medicinska kvaliteten. Här ges
emellertid ett exempel på att bristande upp-
följning kan orsaka onödig multi-medici-
nering, så kallad polyfarmaci.

En 89-årig kvinna boende på ett äldre-
boende i länet har i februari 2003 följande
läkemedel på stående ordination via apo-
dos (se tabell nedan).

Kvinnan är en av tusentals som finns på
våra kommunala boenden. Senaste gång-
en hennes medicinering ändrades var i au-
gusti 2002, då extra levodopa sattes in för
hennes tilltagande myrkryp i benen. I de-
cember 2002 insattes dessutom Pronaxen
mot ledvärken.

Tidsbrist?
Om det var din patient, skulle du försöka
sätta ut några av hennes läkemedel?

Svaret är troligen ja. Problemet är att
ingen ännu haft tid att läsa igenom hennes
medicinlista som du just nu gjort. Är tid
det enda problemet?

Tiden går och andelen äldre ökar. Det
finns redan nu stora brister i uppföljning-
en av de äldres läkemedelsbehandling. Vi

kommer att få se många fler medicinlistor
med polyfarmaci om ingenting görs. Det
skrivs troligen inte ut för mycket läkeme-
del men däremot satsas det för lite på upp-
följning och utsättning. Försämrad livskva-
litet och höga kostnader för både eftervård
och läkemedel blir följden.

Det är visat att samarbete med apoteka-
re i form av läkemedelsgenomgångar ger

Läkemedel Dos Indikation Insättningsår

Allopurinol, 100 mg 1x2 mot gikt 1997
Behepan, 1 mg 1x1 för blodet 1999
Dimetikon, 100 mg 1x3 mot gaser 1998
Duroferon, 100 mg 1x2 för blodvärdet 1997
Losec mups, 20 mg 1x1 för magen 1997
Dexofen, 100 mg 1x1 tn värk 1998
Panodil, 500 mg 2x4 värk 1997
Pronaxen, 250 mg 1x2 ledvärk 2002
Flunitrazepam , 1 mg 1x1 tn sömn 1997
Nitrazepam, 5 mg 1x1 tn sömn 2001
Salures 2,5 mg 1x1 blodtryckssänkande 1997
Madopark 1x1 tn myrkryp i benen 1999
Madopark quick mite 1x1 tn myrkryp i benen 2002

Simvastatin (Zocord och generika)
utgör under årets första tre månader
ungefär 60% av förskrivningen av
serumlipidsänkande medel. Det är
ingen skillnad mellan de två stora
förskrivargrupperna, primärvården
och område medicinska specialiteter.
Vi avser att återkomma med fortlö-
pande rapporter kring denna utveck-
ling. Det är kommitténs förhoppning
att andelen simvastatin snarare bör
öka än minska.

Simvastatinen är ju väl dokumen-
terad och är dessutom ekonomiskt
väl motiverad.

Simvastatin
60% av

förskrivningen

resultat både i form av bättre livskvalitet
och bättre läkemedelsekonomi. Se läkeme-
delskommitténs hemsida och rubriken
”Läkemedelsrevision”.

Anders Bergström

Vissa äldre har
uppemot 20

stående läkemedel.
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250 000 svenskar lider av nattliga
vattenkastningsbesvär, och de ger
stora besvär i form av dagtrötthet,
koncentrationsbesvär, depressioner
och rent av självmord enligt en
svensk kvällstidning. En nylansering
på läkemedel ligger bakom nyhe-
ten.

Med anledning av detta ger vi en snabb-
genomgång av behandlingsmöjligheterna.

Nocturi – vad är det?
Nocturi är överdrivet kissande på natten.
Normalt upp i åldrarna kissar man en eller
annan gång varje natt, och naturligtvis kan
livskvaliteten hotas om det blir för ofta.
• Hjärtsvikt är en viktig orsak till noctu-

ri. Svikten leder till vätskeansamling i
kroppen, och denna ska ut någon gång.
OM svikten överbehandlas med diu-
retika leder detta till ökad törst, med
ökad belastning på njurarna som följd.
Ges diuretikan på morgonen, så för-
stärks denna effekt, så att den vätska
man dricker på eftermiddagen vill ut
under natten.

• Underbensödem av olika orsaker kan

också bidra. När en sådan patient läg-
ger sig, mobiliseras ödemen, och en
ökad diures sker i liggande, oftast nat-
tetid.

• Prostatabesvär ger ofta nocturi. I dessa
fall är urinvolymen ofta sänkt, efter-
som patienten ofta medvetet undviker
att dricka.

• En svikt i den naturliga balansen av
ADH förekommer också. och kan nu
behandlas med ett syntetiskt hormon.

Behandling
Ödembehandling och justering av diureti-
kados. En kortverkande diuretikados på ef-
termiddagen ”tömmer” kroppen på onö-
dig vätska innan natten träder in. Stöd-
strumpor hindrar vätskeansamling i benen
som annars kan mobiliseras under natten.
Hjärtsvikt behandling lämpligen med
ACE-hämmare som förstahandsmedel.
Prostatabesvär ska behandlas med speci-
fika åtgärder. Sedan finns det en restgrupp
där behandling med desmopressin utgör
ett tänkbart alternativ. I förra numret av
behandlingsbladet pekade vi på de risker
med allvarlig vattenintoxikation som man
i så fall måste vara uppmärksam på.

Nocturi hos vuxna – en behandlingsöversikt
Desmopressin
Desmopressin som är en vasopressinana-
log med antidiuretisk effekt har i FASS in-
dikationerna primär nattlig enures (fr.o.m
6 års ålder) hos patienter med normal för-
måga att koncentrera urin, testning av nju-
rens förmåga att koncentrera urin och cen-
tral diabetes insipidus (1). Fr.o.m maj 2002
är även indikationen nocturi förenad med
nattlig polyuri hos vuxna godkänd av Lä-
kemedelsverket (2). Produkten Minirin har
sedan tidigare funnits på den svenska mark-
naden och nu blir dessutom två generika
tillgängliga, Nocturin och Nordurine.

Farmakologi
Desmopressin är en syntetisk analog till
antidiuretiskt hormon (ADH) som frisätts
från hypofysbakloben vid ökande serumos-
molalitet och som deltar i regleringen av
vätskebalansen (3). ADH ger antidiuretisk
effekt då det stimulerar återresorptionen av
vatten i distala njurtubuli. Denna antidiu-
retiska effekt är förstärkt och förlängd hos
desmopressin jämfört med kroppseget
ADH. Denna förlängning kan ligga bakom
de risker som finns med preparatet.

ALLHAT - världens största blodtrycksstudie
Den amerikanska ALLHAT-stu-
dien, med initialt över 40.000
randomiserade patienter, är
världens hittills största blod-
trycksstudie. Den är initierad
och till större delen finansierad
av det offentliga National Insti-
tute of Health i USA. Resultatet
förstärker den vetenskapliga
grunden för läkemedelskom-
mitténs terapirekommendatio-
ner rörande blodtrycksbehand-
ling, där lågdostiazider fram-
hålls som ett utmärkt förstaval.

ALLHAT- studiens syfte: Att avgö-
ra om behandling med en kalcium-
antagonist, en ACE-hämmare eller
en alfablockerare minskar antalet in-
sjuknanden i kranskärlssjukdom el-
ler andra kardiovaskulära komplikationer
mer, lika mycket eller mindre än med ett
tiazidliknande diuretikum. (Studien inne-
höll även en lipidsänkande del som ej kom-
menteras här)

 Slutsats: Diuretika av tiazid-typ är åt-

minstone inte sämre än en kalciumanta-
gonist eller en ACE-hämmare vad gäller
att förebygga allvarliga hjärt-kärlkompli-
kationer och är klart billigare. De bör an-
vändas i första hand vid antihypertensiv

behandling. Många patienter behöver
fler än ett medel, men trots ett mål-
blodtryck på 140/90 i ALLHAT kla-
rade sig närmare 60 procent av pa-
tienterna på bara ett medel.

Undergrupper i ALLHAT
Det förtjänar understrykas att huvud-
resultaten i ALLHAT gällde lika ge-
nom alla förutbestämda undergrup-
per som män/kvinnor, äldre eller yng-
re än 65 år, svarta/vita och diabeti-
ker/icke-diabetiker. Den gamla
tvistefrågan huruvida tiazider i låg-
dos kan/bör ges till diabetiker kan nu
anses avgjord: Trots att blodsockret
och lipiderna hos diabetikerna låg
marginellt, men signifikant högre i
klortalidongruppen och kalium något
lägre fick detta inget som helst ge-

nomslag när det gällde utfall. I jämförelsen
mellan klortalidon och lisinopril var i dia-
betesgruppen t.o.m. antalet kombinerade
kardiovaskulära händelser signifikant fler i
ACE-hämmargruppen.


