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Vi saxar från Skånekommitténs tidning.
Där skriver Ellen Vinge från klin:

En placebokontrollerad undersök-
ning från 1997 på 6800 patienter visa-
de ingen ökad överlevnad med digox-
in. Minskad risk för sjukhusinläggning
på grund av förvärrad hjärtsvikt, när
digoxin gavs i tillägg till ACE-hämma-
re förelåg däremot.

Efteranalys av studien gav data som
tyder på ett positivt utfall vid lägre do-
seringar. Slutsatsen blir att serumvär-
de på 0,6-1,1 nmol/L verkar vara ett
optimalt behandlingsmål vid behand-
ling av hjärtsvikt med sinusrytm.

Några slutsatser om behandling av
förmaksflimmer kan inte dras av stu-
dien. För den intresserade finns arti-
keln på
www.skane.se/lakemedelsradet.

Nya landstings-
rabatter på
receptläkemedel
Efter prisförfrågan i öppenvård har
landstinget fått ett avtal om rabatt på
Omeprazol ratiopharm. Uppkomna ra-
batter kommer som tidigare att utbeta-
las till förskrivande enhet.

Den totala landstingskost-
naden för alla  PPI under
augusti var 1,7 milj kr.

Den totala landstingskostna-
den för alla  Statiner under
augusti var  märkligt nog ock-
så 1,7 milj kr.

Här ser Ni de rekommende-
rade läkemedlens andel av res-
pektive grupp mängd- och
kostnadsmässigt.

Så här ser utvecklingen ut
månad för månad 2003 för de
nya läkemedlen med lands-
tingsrabatt.
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Ordination - val av läkemedel – val
av dosering – förskrivning – recept-
expedition - adekvat patientinfor-
mation: Allt går i stöpet om inte pa-
tienten använder sitt läkemedel.

Forts på sid 2

Många läkemedel
men jag tar inte alla!

Simvastatin och Omeprazol

Saxat om
digoxin

Simvastatin
av Statiner
Kostnadsandel

Simvastatin
av Statiner
DDD-andel

Omeprazol
av PPI
Kostnadsandel

Omeprazol
av PPI
DDD-andel

Månad

%

Bäst evidens
för Simvastatin
Läs pressreleasen på sid 3



Många läkemedel men jag tar inte alla!
Många läkemedel - många frågor. Så kan
vi sammanfatta vardagen för många pa-
tienter. Att bära på frågor kring sjukdomen
och läkemedlen innebär inte med automa-
tik att man söker svaren hos sjukvården.
Ofta ligger frågorna kvar outtalade och
påverkar patientens syn på sin sjukdom och
dess behandling. Farmacevter har under
våren gjort läkemedelsanamneser på pa-
tienter på medicinkliniken, Sunderby sjuk-
hus. Dessa visar att patienterna ofta tar
medvetna beslut att inte använda sina med-
iciner.

Vad kan vi göra?
Bättre läkemedelsanvändning kommer av
samsyn mellan läkemedelsanvändare och
vårdprofessionen. Kommunikation mellan
patient, läkare/sjuksköterska och farma-
cevt ger patienten en gemensam mötesplats
där ett förtroende för behandlingen grund-

läggs. Detta gäller inte minst den stora pa-
tientgruppen med otydliga sjukdomssym-
tom och många preventiva läkemedel. De
här patienterna har ett stort ansvar för sitt
egen sjukdomsbehandling och de behöver

Forts. från sid 1

Studien, som omfattar cirka en miljon post-
menopausala kvinnor i Storbritannien, be-
kräftar flera redan kända samband.
• Studien visade en liten ökning av risken

för bröstcancer hos kvinnor, som använ-
de enbart östrogen.

• Risken för bröstcancer var högre hos
kvinnor som använde en kombination
av östrogen-gestagen, än hos kvinnor
som tog enbart östrogen

• Studien visade inga påtagliga skillnader
i risk mellan olika sorters östrogener och
gestagener, inte heller mellan kontinu-
erlig och sekventiell behandling eller
mellan olika sätt att tillföra hormonerna,
såsom tabletter eller plåster.

• Preparat med tibolon (Livial) visade en
ökning av bröstcancerrisken, men i nå-
got mindre utsträckning än med kombi-
nationsbehandling..

• Riskökningen kunde börja påvisas efter
ett till två års behandling, oberoende av
typ av hormonbehandling, och risken för
bröstcancer blev högre ju längre använd-
ningen hade pågått.

• I den aktuella studien angavs att cirka
32 av 1000 kvinnor som inte fått hor-

Resultat från en ny engelsk studie (2003-08-08)

I en ny studie, som nyligen publicerats i the Lancet, har återigen sambandet
mellan hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer stude-
rats. Behandling med östrogen eller med en kombination av östrogen och
gestagen eller med tibolon (Livial) ett hormon som har liknande effekter och
samma indikationer som vanliga östrogen-gestagenpreparat

monsubstitution, får diagnosen bröstcan-
cer under åldersperioden 50 till 65 år.

• Antalet extra fall av bröstcancer, som
skulle inträffa bland 1000 kvinnor som
behandlas med hormonsubstitution i fem
respektive tio år återfinns i tabellen ned-
an.

• Risken för bröstcancer minskade när
hormonbehandlingen hade avslutats och
inom en period på fem år efter avslutad
behandling låg risken för bröstcancer på
samma nivå som hos kvinnor som ald-
rig hade fått hormonsubstitution.

Läkemedelsverkets rekommendation
• De nya resultaten ger inte anledning till

behandlingsavbrott men behovet av hor-
monsubstitution bör diskuteras och om-
prövas regelbundet, t.ex. årligen.

• För kortare tids behandling för att lind-
ra typiska menopaussymtom, t.ex. svett-
ningar och blodvallningar, bedöms fort-
farande att nyttan av hormonsubstitution
klart överväger risken.

• Användning av hormonsubstitution på
andra indikationer än typiska bortfalls-
symtom, t.ex. för att förebygga osteo-

poros hos kvinnor med ökad risk för
framtida benskörhetsfrakturer, måste
mot bakgrund av denna och andra stu-
dier ifrågasättas och frågan utreds för
närvarande.

• Om det finns behov av längre tids (>5år)
behandling, bör kvinnan noggrant infor-
meras om den ökade risken för bröst-
cancer och tillsammans med behandlan-
de läkare göra en avvägning mellan be-
hovet av behandling och risk.

• De nya resultaten avser inte lokalbe-
handling med låga doser östrogen. Det
ter sig osannolikt att sådan lokalbehand-
ling skulle innebära någon ökad risk för
bröstcancer.

• När det gäller hormonsubstitution med
östrogen-gestagen i kombination bör
nyttan av den lägre risken för endome-
triecancer, som gestagentillägget ger,
vägas mot den ökade risken för bröst-
cancer (se tabell). Risken för endome-
triecancer med tibolon är inte känd.

Mer information
Östrogen- och gestagenbehandling och
risken för bröstcancer - resultat från
två studier i USA (2003-06-26)

Referens
Valerie Beral and Million Women Study
Collaborators, Breast cancer and
hormone replacement therapy in the
Million Women Study. Lancet
2003;362:419. www.thelancet.com.

Hormonsubstitution efter menopaus och risken för bröstcancer

återkommande uppföljning och genom-
gång av sina läkemedel. Se vidare på läke-
medelskommitténs hemsida under rubri-
ken ”Bättre läkemedelsanvändning”samt
även www.abla.se.



Lundbeck bröt mot
marknadsföringspraxis
I BMJ (British Medical Journal) volume 326 10 May 2003 meddelas att det
danska bolaget Lundbeck, som marknadsför Cipralex och Cipramil brutit
mot brittisk marknadsföringspraxis då man hävdat att escitalopram
(Cipralex) är mer effektivt än citalopram (Cipramil), trots att de båda pro-
dukterna innehåller samma aktiva substans.

Escitalopram är identiskt med den gamla
substansen förutom att den inerta isomer-
en avlägsnats. Cipralex kom på markna-
den samtidigt som patentet på Cipramil
gick ut i Tyskland.

Fem punkter
Lundbeck kallades inför ”The Prescription
Medicines Code of Practice Authority” och
fanns ha brutit mot fem punkter, varav det
mest notabla var att man hävdade
”Cipralex är signifikant bättre än Cipra-
mil vid depressionsbehandling”. Bolaget
lade också till biverkningar av citalopram
till dess dokumentation angående escita-

lopram, biverkningar, som tidigare inte
omnämnts i marknadsföringen av citalo-
pram. Lundbeck grundade sina påståenden
på en metaanalys av 1300 patienter i tre
olika studier, vilka enskilt inte kunnat på-
visa någon signifikant fördel för escitalo-
pram.

Metaanalysen utfördes av dr Jack Gor-
man på Columbia University, New York.
Fyra oberoende evidensöversikter, bl a av
FDA och Danmarks motsvarighet till Lä-
kemedelsverket drog slutsatsen, att esci-
taopram inte erbjöd någon signifikant för-
del över citalopram. Lundbeck får nu dra

tillbaka sin kampanj angående Cipralex i
Storbritannien.

Nexium – vårt bidrag
I takt med att patent utgår, generisk förskriv-
ning vinner insteg och konkurrensen om
slantarna hårdnar kommer vi med all säker-
het se allt fler företag som lanserar isome-
rer som alternativ till tidigare ”orena” pro-
dukter. Nexium är vårt svenska bidrag så
här långt. Jag vill uppmana till skärskåd-
ning av argumenten
då dessa ”nya” pre-
parat lanseras som
framsteg för patien-
terna.

Kjell Melander
läkare
ledamot av
Norrbottens
läkemedelskommitté

För LOK

Ola Ohlsson
Thomas KjellströmProfessor
Docent/Verksamhetschef Internmedicin

Ordförande i Läkemedelsrådet, Region Skåne Ordförande Terapigrupp Lipider,
Ordförande i LOK

Region SkåneTel. 044-13 14 13
Tel. 042-10 16 50

Lund, 1 oktober 2003

Landsomfattande konsensus
för behandling av höga blodfetter
Med anledning av lanseringarna av de nya blodfettsänkande läkemedlen Crestor (Astra Zeneca) 
och Ezetrol (MSD) samt publiceringen av en ny klinisk studie för Lipitor (Pfizer;  ASCOT-LLA), 
samlades igår landets läkemedelskommittéordförande, LOK, tillsammans med sina respektive 
specialistföreträdare inom området hjärt-kärlsjukdomar. Gruppen enades om ett gemensamt 
uttalande avseende vår tids största folksjukdom - åderförfettning:- Huvudprincipen för rekommendationerna är inte begränsade till val av läkemedel, utan skall i 
första hand inriktas på åtgärder för att minska den enskilde patientens totala riskbild, dvs 
rökstopp, ökad fysisk aktivitet samt förbättrade kostvanor.
- Gruppen är enig om att endast läkemedel som i kliniska studier har visat minskat insjuknande i 
hjärt-kärlsjukdomar, har väldokumenterad säkerhet såväl som god kostnadseffektivitet skall 
användas. 

- Med denna bakgrund enades gruppen om att när läkemedelsbehandling med blodfettsänkande 
läkemedel skall ske är förstahandsvalet simvastatin (tidigare Zocord men idag Simvastatingenerika). 
De nyare preparaten som finns på marknaden rekommenderas ej för närvarande då ovanstående 
krav ej uppfylls av dessa. Gruppen rekommenderar därigenom också ett byte till simvastatin hos 
de patienter som idag behandlas med någon av de övriga statinerna, i de fall inte speciella 
omständigheter talar mot detta.

För kännedom kommer här ett pressmed-
delande från läkemedelskommittén om se-
kundärprofylax till hjärt-kärlsjuka patien-
ter. Förutom uttalandet i  Pressreleasen
fanns en stor enighet, vid mötet som avhölls
30/9 på Arlanda, att fokus i dessa samman-
hang bör förskjutas från ”målvärde” (efter-
som de allra flesta har nytta av statintillägg
vid sekundärprofylax) till  ”måldos” (där
bästa evidence finns för Simvastatin 40 mg
dagligen).

Från Norrbotten deltog Kjell Melander,
medicinkliniken Kalix och undertecknad.

Kenneth Widäng
Läkemedelskommittén

Sekundärprofylax till hjärt-kärlsjuka patienter
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Är Nexium“ (esomeprazol) mindre
effektivt än Losec“ (omeprazol)?

Förskrivning Losec DDD 1:a kvartalet 2001

Förskrivning Nexium DDD 2:a kvartalet 2003

Losec 40 3%

Losec 40 97%

Nexium 40 27%

Nexium 20 73%

Esomeprazol (Nexium“) är enligt Astra-
Zeneca den mest effektiva isomeren, S-iso-
meren, ur omeprazol (Losec“). Man menar
att esomeprazol är ca 60-100% effektivare
än omeprazol. Tjugo milligram Nexium“
bör motsvara drygt 30 mg Losec“ och 40
mg Nexium“ motsvarar då 60 mg Losec“.
Vart har den kraften tagit vägen? Förskriv-
ningen i Norrbotten, i DDD (definierade
dygnsdoser) för Nexium“ ligger till 25% på
40 mg. Innan Nexium“ kom användes i hu-
vudsak Losec“ och där var förskrivningen
av Losec“ 40 mg endast knappt 3% av hela
förskrivningen av omeprazol. Ska man an-
vända högre styrkor av substanser som är
effektivare?

”Lägsta effektiva syrahämning”
Lågt pH i magsäcken är fysiologiskt natur-
lig. Behandling med PPI påverkar vitamin
B-12 upptaget och kan även påverka järn-
upptaget. PPI (protonpumpshämmare) an-
vänds i korttidsbehandling för ventrikel och
duodenalsår och för esofagit. För långtids-
behandling kan PPI användas som skydd
hos känsliga personer som behöver behand-
las med NSADI eller ASA. I det läget finns
inget skäl att ha högre dos PPI än motsva-
rande omeprazol 20 mg. Vid refluxsjukdo-

men är PPI symtom-
lindrande och där bör
man sträva efter lägsta
effektiva symtomlind-
rande dos. Det finns
skäl att använda Ome-
prazole 20 mg eller
lägre, eller H2-block-
are, både av kostnads-
skäl och effektivitets-
skäl.

Berne Eriksson

Källor: http://www.nexium.nu/
frameset_Physician.asp (2003-09-09)
Business Objects, Landstingets datalager.

Plasmakoncentra-
tion efter 5 dagars

behandling.

Arean under kurvan
bestämmer graden
av syrahämning
Arean under kurvan
(AUC) för
plasmakoncentrationen
är för Nexium 20 mg
2 gånger större än
för omeprazol 20 mg
efter 5 dagars behandling av GERD-patienter. Med Nexium 40 mg får man en
5 gånger större AUC(3). AUC korrelerar starkt till graden av syrahämning.
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