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Hälso- och sjukvård
A-Ö

Klicka på...

eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

Dagens evidens visar inte några
fördelar för insulin glargin (Lan-
tus) jämfört med konventionellt
NPH-insulin. Därför är det för-
vånande att förskrivningen av
Lantus ökar i länet.

Sid 4

Använd
e-dos!
För att öka säkerheten ur integri-
tetssynpunkt och medicinsk syn-
punkt måste vi omedelbart gå
över till e-dos.

Sid 4

Förvånande
ökning av
Lantus

Bakgrunden till detta är att på de fyra
första områdena har något eller några
preparat bland en rad effektmässigt lik-
värdiga preparat tappat patentet varvid
hisnande prisskillnader uppstår. Natur-
ligtvis kan det i enstaka fall, sedan den
billigare analogen är provad, vara skäl
att byta till en annan på grund av de in-

Väldokumenterad,
säker, kostnadseffektiv

dividuella skillnader i reaktionen som
ändå finns hos patienterna. Att däre-
mot börja med att prova någon av de
dyrare analogerna i första hand verkar
synnerligen obetänksamt.

Kenneth Widäng
Ordförande, Läkemedelskommittén

Fem läkemedelsområden förtjänar speciell uppmärksamhet
när det gäller kostnadseffektivitet, statiner, PPI, NSAID,
SSRI och blodtrycksbehandling.

Vi har definierat fem fokusom-
råden där det i dag sannolikt fö-
rekommer en obalanserat stor

3,5 miljoner kronor i
överkostnader per kvartal

användning av så kallade över-
kostnadsläkemedel.

Sid 2-3



Simvastatin
Stora överkostnader finns inom statinområdet. Alla läkemedels-
kommittér och oberoende experter är idag överens om att sim-
vastatin bör användas som blodfettssänkare till definierade risk-
grupper.  Medlet har avgjort bästa dokumentationen och kostar
dessutom 1-2 kr per dag. Jämför detta med andra statiner som
kostar nästan tio gånger mer.

Andra kvartalet i år utgör simvastatin knappt hälften av lä-
nets totalanvändning. Inom divisionerna medicin och primär-
vård ligger simvastatinförskrivningen betydligt högre än så. En
förklaring till den låga totalanvändningen finns bl.a. i att länets
privatläkare i mycket hög grad väljer att förskriva andra stati-
ner än rekommenderade simvastatin. Detta kan jämföras med
grannlänet Västerbotten där privatläkarna skriver simvastatin
på drygt hälften av sina statin-recept.

Förslag: Om hälften av alla statiner byttes ut till simvastatin
sparar Norrbottens landsting 1 miljon kronor per kvartal.

I denna artikel definieras fem fokusområden där det i dag sannolikt förekommer en obalanse-
rat stor användning av så kallade överkostnadsläkemedel. Definitionen på ett överkostnadslä-
kemedel är att preparatet kan matchas mot ett alternativt läkemedel med minst lika bra medi-
cinska egenskaper, till ett betydligt lägre pris.

3,5 miljoner kronor
i överkostnader per kvartal

Omeprazol
Det finns gott om medicinska fakta som motiverar valet av ome-
prazol vid refluxsjukdom. Ytterligare argument för omeprazol
finns nu i augustinumret av Aliment. Pharmacol. Ther. (2004;
20:413-21) där 2.600 patienter med endoskopinegativ refluxeso-
fagit  visade lika bra symtomlindring med omeprazol 20 mg som
esomeprazol 20 mg och 40 mg. Ungefär 70% av patienterna upp-
visade ingen halsbränna efter fyra veckor oavsett läkemedel.

Omeprazol ger alltså samma medicinska kvalitet som andra
protonpumpshämmare (PPI) men till halverat pris: 20 mg kos-
tar 5 kr. Hur ser då användningen ut i länet? Totalanvändningen
av PPI sjunker i länet jämfört med samma tid förra året. Ande-
len omeprazol ökar svagt och utgör idag 44% av alla PPI.

Förslag: Om hälften av alla PPI byts till omeprazol sparar Norr-
bottens landsting 1/2 miljon kronor per kvartal.

Tre läkemedelsval som ger bäst effekt och
lägst kostnad. Av vilken anledning väljer du
det sämre alternativet?



Citalopram
Nyligen kom landets läkemedelskommittéer överens om att cita-
lopram är den selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
som ska användas i första hand.  Dokumentation är fullgod och
det finns inga skäl att inleda depressionsbehandling med annan
SSRI.  Eftersom patentet på sertralin (Zoloft®) kommer att upp-
höra först på senhösten 2005 återstår minst ännu ett år av stora
överkostnader inom depressionsområdet.  Sertralin är näst störs-
ta SSRI i länet. Den är 10-15 ggr dyrare än citalopram och kostar
NLL 1,8 miljoner kr per kvartal. Ett annat överkostnadspreparat
som marknadsförts intensivt på senare år är escitalopram
(Cipralex®). Detta medel är nästan lika dyrt som sertralin och
har många år kvar på sitt patent. Se upp!

Förslag: Om hälften av alla sertralin och escitalopram byts till
citalopram sparar landstinget 1 miljon kronor per kvartal.

Blodtryck
Inom blodtrycksområdet finns många alternativ att välja bland.
Oberoende expertis framhåller vikten av adekvat blodtryckssänk-
ning hos riskgrupperna. ATT trycket sänks är det viktiga, inte
HUR det sänks. Läkemedelskommittén rekommenderar tre pre-
parat som alla kan ses som förstahandsalternativ beroende på
patientens status: Bendroflumethiazid (Salures®), atenolol och
enalapril. Det finns idag mycket få skäl till att inleda behandling
med kalciumflödeshämmare. Felodipin kan närmast ses som ett
tredje- eller fjärdehandsalternativ.

Angiotensin-1 receptorblockerare (ARB) är nischmedel som,
om de används till den breda gruppen hypertoniker, kommer att
ge lite blodtryckssänkning per investerad krona.

Enalapril är ett väldokumenterat förstahandsval när det gäller
medel mot ett ökat renin-påslag.

Förslag: Byt ut hälften av Seloken Zoc till atenolol och spara
300.000 kr per kvartal åt landstinget. Byt ut hälften av ARB till
ACE-hämmare och spara 500.000 kr per kvartal.

NSAID
Användningen av selektiva COX-2-hämmare (coxiber) ökar allt-
jämt inom Division Opererande men har börjat minska svagt inom
andra divisioner. Hälften av alla NSAID som förskrivs utgörs av
coxiber. Dessa medel kostar 3-5 gånger mer än konventionella
NSAID och tillför inget medicinskt mervärde till de patienter
som inte tillhör riskgruppen för magsår. Marknadsföringen är
intensiv och indikationsområdena vidgas. Numera kan man ex-
empelvis behandla mensvärk med coxiber.

Förslag: Byt ut hälften av alla ”coxiber” till konventionella
NSAID och spara 200.000 kr per kvartal åt landstinget.

Anders Bergström

Det finns idag strax över 100 naturläkemedel i
Sverige. De är godkända av Läkemedelsverket
för användning i egenvården och finns att köpa
i så väl dagligvaruhandel som på apoteken. Na-
turläkemedlen innehåller farmakologiskt
verksamma extrakt och kan sålunda påver-
ka kroppens organssytem likväl som van-
liga läkemedel. Därför är det befogat att i
patientmötet även ställa frågor om använd-
ningen av naturläkemedel.

Undvik läkemedel
och Johannesört
Johannesört är ett naturläkemedel som används mot lätt
nedstämdhet och oro. Medlet aktiverar leverns cytokro-
mer och påverkar därmed metabolismen för flertalet lä-
kemedel. Använder din patient Johannesört bör du av-
råda från detta om du avser att skriva ut något läkeme-
del som elimineras via levern, påverkar vitala kropps-
funktioner eller utövar effekt på serotoninerga system. Vit-

Ute i Europa är det vanligt men även vi svenskar använder allt oftare naturläkemedel. En undersökning från
90-talet visade att var tionde svensk använder naturläkemedel varje dag. Närapå hälften av befolkningen
– minst en gång per år. Naturläkemedel påverkar kroppen och kan interagera med läkemedel. Ställ alltid
frågan till din patient om användningen av naturläkemedel.

lök och ginkgo är två andra exempel på natur-
läkemedel där man generellt bör avråda
från kombination med läkemedel som
påverkar vitala funktioner såsom exem-

pelvis blodkoagulationen.

Ginseng och warfarin
Ginsengroten utövar en stimulerande ef-

fekt på CNS hos många användare. Den
anses potentiera effekten av MAO-hämma-

re och är i allmänhet inte att rekommendera i
samband med andra stimulantia. Nya uppgifter från

USA, tyder nu på att ginseng även kan minska war-
farins effekt på blodkoagulationen. INR-värdet sjönk

för de försökspersoner som använde warfarin och
gin-seng samtidigt. Enligt Läkemedelsverket
finns även studier som visar på det motsatta

– d.v.s. stigande INR-värden.

Tar du naturläkemedel?

Anders Bergström
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Anmärkningsvärt nog används inte e-dos i någon större utsträckning utan
fax används fortfarande av många. Information om hur man kommer igång
finns på läkemedelkommitténs hemsida och anmälningsblanketter finns under
/Nya dokument /Rutiner. Hela kliniken/vårdcentralen kan anmälas på en
enda blankett.

Användandet av fax kan inte försvaras ur integritetssynpunkt när nu al-
ternativ finns. Observera att e-dos nu även kan användas av AT-läkare.

Kenneth Widäng
Ordförande läkemedelskommittén

Dagens evidens visar inte några för-
delar för insulin glargin (Lantus)
jämfört med konventionellt NPH-in-
sulin.

Denna slutsats drar Agneta Björck Linné
och Hans Liedholm efter en grundlig ge-
nomgång av bevisläget i en artikel i Lä-
kartidningen nr 30-31, volym 101, 22 juli
(Artikeln med kommentarer finns inlagd
på läkemedelskommitténs hemsida).

Granska dokumentationen
Kritik framförs också, i artikeln, mot Lä-
kemedelsförmånsnämndens (LFN) avvak-
tande positiva bedömning av medlet. En
bedömning som inte delas av amerikan-
ska och europeiska läkemedelsmyndighe-
ter. Ellen Vinge meddelar i en intervju (på
apoteket.se) att LFN kommer att se över
hela insulinområdet och särskilt granska
Lantus-dokumentationen en gång till un-
der det närmaste året.

– Det finns idag inget stöd för tillver-
karens uppgifter om lägre förekomst av
hypoglykemier eller bättre metabol kon-
troll. Därför är jag förvånad att Lantus-
användningen ökar så mycket som den
gör, säger Mats Eliasson, diabetolog på
medicinkliniken, Sunderby sjukhus, samt
medicinsk redaktör på Läkartidningen.

Varför skriva Lantus?

Lantus ökar
Och ökar, det gör Lantus i Norrbotten. Idag
kostar medlet länet över 300.000 kr per
månad, vilket utgör närmare en femtedel
av totala månadskostnaden för insuliner i

länet. Senaste kvartalet står medlet för en
kostnadsökning på 180.000 kronor per
månad och primärvården står för större de-
len av den ökningen. Läkarna i division
primärvård minskar sin förskrivning av In-
sulatard till förmån för den dubbelt så dyra
Lantus. Inom division medicin verkar dä-
remot ökningen ha avtagit något. Mats Eli-
asson hoppas att Lantus, tills nya bevis pre-
senterats, endast kommer att användas till
en begränsad grupp av svårinställda typ-
1-diabetiker.

Medicinska fördelar
En annan grupp insuliner som ökat de se-
naste åren är de direktverkande måltidsin-
sulinerna, Humalog och Novorapid med
blandinsulinet Novomix. Dessa medel har
mediciniska fördelar som överväger den
kostnadsökning de frambringar, menar
Mats. Dock har Actrapid och Mixtard kvar
sin roll hos personer med typ 2-diabetes,
då doseringsintervallet före måltid inte är
av lika stor vikt här som vid typ 1.

Följande insuliner rekommenderas av
läkemedelskommittén: Actrapid, Mixtard
30, Insulatard. Som andrahandsval rekom-
menderas Novorapid och Novomix 30.

Anders Bergström

Övergå omedelbart till e-dos för ökad säkerhet både ur integritets-
synpunkt och medicinsk synpunkt.

Använd e-dos!

Mats Eliasson, diabetolog på
medicinkliniken Sunderby sjikhus.


