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Morfin är rekommenderat av all expertis 
som förstahandsval vid svår opioidkänslig 
smärta. Endast patienter som inte svarat 
bra på behandling kan komma ifråga för 
annan opioid. 

Varför nya opioider?
Effektiv marknadsföring av 
oxikodon?
Frågan är varför nästan hälften av patien-
terna som skrivs ut från länets sjukhus får 
recept på bland annat oxikodon istället för 
morfin? 

Oxikodon-beredningarna är två till tre 
gånger dyrare än motsvarande Dolcontin®,
Depolan® eller Morfin®. Handlar den 
stora användningen på våra sjukhus bara 
om effektiv marknadsföring från läkeme-
delsföretagen?

www.nll.se
Läkemedel A-Ö
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Läkemedelskommittén
och vidare på...

Opiumblomman användes av greker, araber, skandinaver och 
kineser som både läkemedel och berusningsmedel.
Efter att den tyske apotekaren Friedrich Sertürner, 1804, isolerat morfin 
ur frökapselns saft började läkemedlet användas på allvar som smärtstillande.
Alltså är morfin, då som nu, rekommenderat förstahandsmedel vid svårare smärttillstånd.

Den senaste tiden har det lanserats 
en hel del nygamla opioider till sjuk-
vården. Finns det några bra skäl till 
att välja någon av dessa istället för 
morfi n?

Vanliga påståenden som dyker upp 
när oxikodon diskuteras
• Är oxikodon enklare att monitorera? 
 - Nej. Smärtlindring med opioider bör
 individualiseras och här är inte oxikodon
 något undantag.  
• Är den bättre på förstoppning? 
 - Nej. Inga uppgifter som skulle visa på  
 detta finns presenterade.
• Bättre till njurinsufficienta då?  
 - Det är okänt om metaboliterna av
  oxidokon utövar någon aktivitet på CNS. 
 Därför bör man iakttaga försiktighet 
 precis som vid morfinbehandling.  
 Oxikodon måste enligt FASS dosjusteras
 vid njurinsufficiens.  

Hydromorfon - andrahandsmedel 
utan uppenbara fördelar
Hydromorfon är ett annat exempel på ett 
gammalt läkemedel som nu marknadsförs 
under ett nytt varumärke. Medlet är fem till 
tio gånger potentare än morfin men annars 
väldigt likt. Här florerar till och med felak-
tiga uppgifter om att hydromorfon skulle 
ligga lägre i pris än morfin. I själva verket 
är hydromorfon dubbelt så dyrt som morfin 
i ekvivalent dos. 

Anders Bergström

Läkemedelskostnaderna ökade 

17 miljoner kronor 1:a kvartalet.

Läs mer på hemsidan.



Tabellen visar användningen av glukosamin, i definierad dygnsdos per invånare och dag, 
receptfritt och receptbelagt i landstingen. 
Källa: Apotekets Xplain. Björn Wettermark och Anders Bergström

Ämnet blev godkänt som läkemedel för ett 
par år sedan. Försäljningen och förskriv-
ningen har dubblerats sedan år 2003, främst 
på grund av bra reklam i TV. Kostnaden för 
skattebetalarna i Norrbotten slutade förra 
året på 2,6 miljoner kronor. Vad har vi då 
fått ut av dessa pengar?

Gamla studier
För symtomvärdering finns olika skatt-
ningsskalor framtagna. WOMAC index 
som beskriver grad av ledsmärta, stelhet, 
funktionsbegränsning 48 tim före skattning 
används ofta (1). 

I registreringsansökningarna (2) presen-
terades 17 studier, varav sju ansågs ”pivo-
tala” (avgörande). Efter tre år (men ej efter 
ett år) fann man en viss minskad reduktion 
av ledspringans vidd. Den kliniska relevan-
sen av detta fynd bedömdes som osäkert. 
Man såg också en måttlig symtomlindrande 
effekt. En annan sammanställning år 2003 
(3) konstaterade också små skillnader till 
Glukosamins fördel när det gällde värk.

SBUs rapport om behandling av kronisk 
värk lyckas inte finna några klara evidens 
för effekt (4).

Glukosamin – inte att rekommendera
Alternativmedicin och hälsokostpreparat innebär en speciell utmaning för ”skolmedicinen”, speciellt om de blir omskriv-
na och populära. Ett exempel på detta är glukosamin, som sägs vara bra för ledsjukdomar - en riktig folksjukdom. 

Nya kunskaper
År 2005 uppdaterade Cochrane sin bedöm-
ning utifrån 20 studier med 2 570 patienter. 
Utfall enligt WOMAC vad beträffar smärta, 
stelhet och funktion visade ingen fördel för 
glukosamin framför placebo (5).

Ytterligare en studie stödd av FDA pre-
senterades nyligen (6,7). Där fann man en 
placeboeffekt på hela 60 procent och vare 
sig primära eller sekundära effektmått ut-
föll till glukosamins förmån. De tidigare 
konstaterade positiva röntgenfynden ifråga-
sattes också.

Rekommendationer
Läkemedelsverkets rekommendationer från 
år 2004 (8) placerar glukosamin långt ner 

på listan över behandlingsalternativ. Re-
kommendationen grundade sig på att bi-
verkningarna var få. Numera vet vi alltså 
att effekten är mycket blygsam om den ens 
finns. Det är därför orimligt att nästan fem 
av sex använda tabletter i länet faktiskt är 
förskrivna av läkare (se tabell). 

En ansvarstagande doktor bör inte skriva 
ut glukosamin på eget initiativ, och enbart 
om patienten entydigt hävdar effekt efter att 
ha ätit preparatet i adekvat dos under flera 
månader innan utvärdering sker (8). En vär-
dering bör också ske löpande. 

Detta är något man tydligen lyckats bättre 
med i Östergötland där receptförskrivning-
en hålls på en mycket låg nivå.

Robert Svartholm
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Riktlinjer 
för APO-
dos på väg
Idag används APO-dos tämligen 
slentrianmässigt och ses som ett 
medel att förenkla läkemedels-
ordinationer på bland annat 
äldreboenden. 

När APO-dos används rätt förbättrar 
det säkerheten för patienterna. An-
vänds det däremot på ett felaktigt sätt 
är verkan den motsatta. För att främja 
en säker hantering av APO-dos kom-
mer riktlinjer inom kort för hur det 
ska användas, till vilka patienter och i 
vilka situationer. Riktlinjerna blir ge-
mensamma i norra sjukvårdsregionen.

Redan nu vill vi påpeka att APO-
dos lämpar sig framför allt till patien-
ter med stabil medicinering, särskilt 
där patienten har svårt att hålla reda 
på sina ordinationer. Emellanåt är 
ansvarsfrågorna oklara när det gäller 
patienter på APO-dos. Även denna 
problematik kommer att klargöras i de 
nya riktlinjerna.

Aricept är godkänt för mild till moderat 
Alzheimers sjukdom i de flesta länder. I 
England är rekommendationen i stället mo-
derat till svår Alzheimers. I enstaka länder 
får medlet användas även mot vaskulär de-
mens, men dokumentationen är dock för 
svag för generellt godkännande.

Vid forskning avseende behandling av 
Alzheimers-demens, exkluderas många 
samtidiga sjukdomar, som till exempel kärl-
sjukdomar. Ibland används termen ”bland-
demens”, när vaskulära komponenter iden-
tifierats hos patienten. I klinisk praxis är det 
oftast omöjligt att skilja på ”blanddemens”, 
och  ”ren” Alzheimers respektive vaskulär 
demens. 

Japansk studie
Försök att dokumentera effekt vid vasku-
lär demens pågår bland annat i Japan. En 
studie har nyligen presenterats preliminärt 
(1).  648 patienter med vaskulär demens 
fick Aricept, och 326 placebo. Studien var 
en multicenterstudie, dubbel-blind och 
randomiserad. 11 patienter dog i behand-

Försiktighet med Aricept
Donezepil (Aricept) är världens största kolinesterashämmare och säljs av 
världens största läkemedelstillverkare - Pfi zer. Under de första sex månaderna 
2005 var försäljningsvärdet 170 miljoner (dollar). 

lingsgruppen, men ingen i placebogruppen. 
Skillnaden gav upphov till uppmärksamhet, 
men forskningsgruppen vill tona ner det 
hela genom att påpeka att dödligheten i pla-
cebogruppen var ovanligt låg.

Om utfallet varit tvärt om, hade studien 
kommenterats som ”lovande”, och ”intres-
sant”, men nu får man nog mer se den som 
en ”varningssignal”. Vi vet att kolineste-
rashämmare är förknippade med biverk-
ningar, och det är rimligt att tro att en för-
höjd halt acetylkolin i hjärnsubstansen leder 
till påverkan - kanske inte alltid av godo. 
Utfallet understryker vikten av att hålla sig 
till godkända indikationer i avvaktan på fler 
studier i denna känsliga fråga. En av läka-
rens viktigaste uppgifter är ju att inte skada 
sin patient!

Robert Svartholm
Infoläkare NLF
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Nu är den nya 
läkemedelslistan i 
VAS sjösatt. Alla 
läkemedel som 
ordineras via listan 
kommer att visas 
på alla enheter i 
landstinget. Detta 
är ett stort steg 
framåt mot en 
säkrare läkeme-
delshantering, 
förutsatt att alla 
ordinationer (även 
inom slutenvården) 
verkligen förs in 
på listan.
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Nya rekommendationer 
vid astma och KOL från 
Läkemedelskommittén
Astma
Steg 1: Terbutalin (BRICANYL TURBUHALER) vid behov.

Steg 2: Budesonid (PULMICORT TURBUHALER) kontinuerligt samt terbutalin vid behov.

Steg 3: Salmeterol/fl utikason (SERETIDE DISKUS) kontinuerligt samt terbutalin vid behov.

Steg 4: Salmeterol/fl utikason (SERETIDE DISKUS FORTE) kontinuerligt samt terbutalin vid behov.

Steg 5: Steg 4 med tillägg av prednisolon (PREDNISOLON) peroralt.

KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Lindrig KOL: Rökavvänjning.

Medelsvår KOL: Rökavvänjning. Överväg infl uensa och pneumokockvaccin. 
 Överväg Ipratropium (ATROVENT) och Salmeterol/fl utikason (SERETIDE DISKUS).

Svår KOL: Som vid medelsvår KOL men med tillägg: Överväg osteoporosprofylax samt 
 SERETIDE DISKUS FORTE. Överväg tiotropium (SPIRIVA) som alternativ till god effekt 
 av höga doser ipratropium (ATROVENT).

Acetylcystein (ACETYLCYSTEIN) är ej indicerat vid andra indikationer än 
frekventa excacerbationer vid KOL samt vid cystisk fibros.    

Kommentar
Förändringarna är baserade på kostnadsjämförelser vid ekvipotenta doser. 
Strukturen är anpassad till de nya länsrekommendationerna för astma och KOL.
Nya rekommendationslistan kommer innan sommaren i tryckt form.

Det kom 
ett mail från 
en distrikts-
läkare...
Camilla Öberg, distriktsläkare i Kalix 
skriver följande:

”Hej. Jag ser det som ett problem att spe-
cialisterna - medicin i Kalix, kirurgen i 
Sunderbyn - skriver ut Nexium där det inte 
finns indikation?! Slentrianmässigt? Och 
att vi får betala kakan. Behövs det riktad 
kampanj mot dem? Många av specialister-
na verkar inte veta att vi får betala extra på 
vårdcentralerna.”

Kommentar: Nexium har numera begrän-
sad indikation för att subventioneras som vi 
meddelade i förra Behandlingsbladet. Sub-
ventionen gäller vid behandling av skopive-
rifierad erosiv esogait samt vid syrarelate-
rade sjukdomar då inte omeprazol gett ett 
tillfredsställande behandlingsresultat.

Idag lägger Norrbottens läns landsting 25 
procent av kostnaden för Nexium på medi-
cindivisionen och 75 procent på primär-
vårdsdivisionen. Det kanske är rimligt att 
förändra den kostnadsfördelningen?

Björn Olsson

Licensläke-
medel på 
e-recept
För att möjliggöra elektronisk förskriv-
ning av licensläkemedel har Apoteket 
infört en lösning motsvarande den vid 
extemporeförskrivning. 

Det innebär att ett ”varugruppnummer” 
(67 00 00) finns tillgängligt i varuregist-
ret från och med 1 mars. Som förskrivare 
väljer du detta varunummer genom att i 
journalsystemet söka på ”licensläkemedel 
e-förskrivning”. I doseringsfältet fyller du 
i preparatnamn, antal, mängd och dosering 
samt vilket apotek som har licensen. 


