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Överläkare Claes Lundgren, från Skel-
lefteå sjukhus, informerade oss om de se-
naste rönen kring utsättning av läkemedel. 
Den andra versionen av Västerbottens lä-
kemedelskommittés FASUT kommer att 
bli dubbelt så tjock och trycks i maj 2006. 
Claes berättade bland annat om ett av de 
nya avsnitten som berör utsättning av opi-
oider och tramadol. 

Används pengarna rätt?
Ungefär 13% av sjukvårdsbudgeten i Norr-
botten går till läkemedelsnotan. Används 
de pengarna på bästa sätt? Nej, tyckte Pro-
fessor Arne Melander från Nätverket för 
läkemedelsepidemiologi (NEPI) och för-
ordade större försiktighet i användandet 
av så kallade preventiva läkemedel. Denna 
typ av läkemedel ska skydda individen 
från en tänkt åkomma längre fram i livet. 

Läkemedelsdagen – lyssna, lära, 
diskutera, debattera
Under den traditionella läkemedelsdagen på Sunderby sjukhus samlades drygt ett hundratal läkare, sjuksköterskor, 
farmacevter, representanter för patientföreningar, läkemedelsföretag och vanliga norrbottningar för att lyssna, lära, 
diskutera och debattera om läkemedel. Ämnet berör oss alla på ett eller annat sätt. 

Melander menade att resultaten från lä-
kemedelsföretagens prövningar inte alltid 
är applicerbara i verkliga livet och att den 
skyddande effekten av läkemedel sällan 
kan bevisas i epidemiologiska undersök-
ningar. 

Mer motion åt folket...
Professor Jack Lysholm berättade om 
folksjukdomen artros och visade oss be-
handlingspyramiden där lagom belastande 
motion utgör grundstenen i behandlingen. 
Jack gav oss en introduktion i FYSS, bo-
ken som ordinerar fysisk träning istället 
för läkemedel. Boken redovisar dagens 
kunskapsläge och föreslår evidensbasera-
de metoder för att lindra symtom och sjuk-
dom. Finns den inte på din mottagning, se 
till att skaffa den!

Jack Lysholm visar behandlingspyramiden vid artros.

...och mer egenvård
Idag tar allmänheten ett allt större ansvar 
för sin egen hälsa. Intresset för förebyg-
gande hälsovård som rätt kost och motion 
har ökat de senaste åren. Allt fler prövar 
också att ”egenvårda” sig innan man över-
väger ett läkarbesök. Primärvården har 
här tillsammans med apoteken en viktig 
rådgivande roll. Informationsläkare An-
ders Hernborg (Halland) informerade om 
www.sjukvardsradgivningen.se som är ett 
bra komplement på nätet med goda egen-
vårdsråd och information om olika sjukdo-
mar till allmänheten. 

Och en god avslutning
Robert Svartholm jobbar som informa-
tionsläkare åt Norrbottens läkemedels-
kommitté. Robert, som är motorn bakom 
arrangemanget med läkemedelsdagen, 
hade en egen punkt som behandlade risk-
score-metoden och hur den kan tillämpas 
i klinik. Utöver dessa intressanta punkter 
debatterades även blodtryckssänkande lä-
kemedel under ledning av Anders Hern-
borg. Undertecknad berättade om fram-
tida utveckling inom IT-området för bättre 
patientsäkerhet. Läkemedelskommitténs 
ordförande, Björn Olsson, presenterade 
nya rekommendationslistan som dagens 
sista punkt. 

Anders Bergström
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Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom är en neurodegenera-
tiva-sjukdom. På avbildningar av hjärnan 
(CT, MRT, SPECT) kan ofta atrofiska för-
ändringar ses, men dessa kan saknas och 
de kan även ses vid normalt åldrande (1), 
varför sjukdomen diagnostiseras kliniskt i 
enlighet med definitionerna i ICD-10. När 
andra sjukdomar (som till exempel vasku-
lära skador, eller psykiska sjukdomar) ute-
slutits ska tre kriterier vara uppfyllda för att 
diagnos ska ställas (2):
• kognitiv svikt/minnessvikt (MMT 24-10)
• ADL-svikt 
• progress under minst 6 månader

MCI (”Alzheimers light”)
Stort intresse har fokuserats på tidig diag-
nostik av Alzheimers sjukdom. Isolerade 
minnesstörningar/kognitiv svikt (MCI mi-
nor cognitive impairment) har ansetts som 
tidiga tecken på sjukdomen, och kallas där-
för ibland för ”Alzheimers light”. Minnes-
störningar, eller oro för minnesstörningar, 
är väldigt vanliga i befolkningen. Frånsett 
att det ingår i ”normal åldersglömska” (3), så 
ingår symtomet i allehanda kroppsliga och 
psykiska sjukdomstillstånd. När dessa från-
räknas återstår en heterogen, oskarpt avgrän-
sad symtomdiagnos i gränslandet mellan 
normal hjärnfunktion och ”demens” (1). Det 
förekommer i yrkesverksam ålder, och frek-
vensen har beräknats till cirka 15% hos be-
folkningen över 65 års ålder. En mindre del 
av dessa utvecklar Alzheimers med tiden. 

Indikationer för kolinesterashämmare
Kolinesterashämmarna är enbart utprovade 
och godkända för behandling av Alzhei-
mers sjukdom. Vare sig Vaskulär demens, 
Lewy body demens eller frontotemporal-
lobsdemens är godkända indikationer. 
Självklart bedrivs en hel del forskning på 
dessa områden, men entydiga, acceptabla 
resultat har ej nåtts. Dessa patienter är i 
stället ofta hjälpta av olika psykofarmaka, 
bland annat SSRI-preparat. Vid en kon-
ferens nyligen i samarbete mellan SBU-
Läkemedelskommittéerna, framkom inga 
nya kunskaper som kan ligga till grund för 
vidgade indikationer (4).

Varning för kolinesterashämmare!  
Nyligen har man påvisat en ökad dödlighet vid behandling med kolinesterashämmaren Reminyl 
(galantaminhydrobromid). Långtidsstudier (2 år) på patienter med MCI (”Alzheimer light”) visade en 
femdubblad dödlighet (500%) jämfört med placebo. Ungefär hälften av dödsfallen betingades av 
kärlrelaterad sjuklighet (hjärtinfarkt, stroke mm). Samtidigt såg man att behandlingen inte hade någon 
effekt på tillståndet. Företaget (Janssen-Cilag) har därför gått ut med säkerhetsinformation till förskrivarna,
och efter diskussion med europeiska läkemedelsmyndigheter ändrat i produktresumén (SPC) för preparatet.

Kontraindikationer och biverkningar
Galantamin och kolinesterashämmare är 
kontraindicerade vid njur- och leversvikt. 
Verkningsmekanismen innebär risker för 
hjärtpåverkan via rytmrubbningar eller in-
teraktioner med digoxin och betablockare. 
Kaliumrubbningar, hjärtsvikt, förmaks-
flimmer, peptiska sår (i anamnesen), epi-
lepsi eller krampbenägenhet, astma/KOL, 
urinvägsobstruktioner är tillstånd som 
kräver försiktighet, liksom efter blås-/
tarm-operationer. Biverkningsfrekvensen 
är relativt hög och domineras förstås av 
CNS-biverkningar och gastrointestinala 
biverkningar. En stor andel av den äldre 
befolkningen bör på dessa grunder inte be-
handlas (1,2). 

Förebyggande behandling
I de nu aktuella studierna, några av de för-
sta långtidsstudierna (2 år), har man be-
handlat MCI med Remenyl för att försöka 
fördröja utvecklingen av försämrad kogni-
tiv förmåga (minnessvikt) eller förhindra 
klinisk utveckling av demens (ADL-svikt, 
hjärnskador). Detta har inte lyckats. Att 
tidigt behandla Alzheimers sjukdom före-
faller därför inte som en framgångsrik väg, 
snarast riskabel. 

Absolut eller relativ risk?
En ökad dödlighet på 500% låter mycket. 
Läkemedel, eller andra forskningsresultat 
presenteras ofta med resultatet ”40% mer 
eller bättre”. Risker, eller effekter, bör inte 
redovisas på detta sätt i form av relativa ris-
ker, utan hellre i form av absoluta risker. I 
fallet långtidsbehandling (2 år) med Reme-
nyl är dödligheten i placebogruppen 3/1022 
(0,3%) och i behandlingsgruppen 14/1206 
(1,4%). Skillnaden är inte lika uppseen-
deväckande presenterad som absolut risk, 
men ändå tydlig. 

Sammanfattning
Kolinesterashämmaren Remenyl (galanta-
min) ger en ökad dödlighet vid långtidsbe-
handling (2 år) av tidig demensutveckling. 
Eftersom detta inte gått att se vid kort-
variga studier (6 mån), borde man kunna 
misstänka att förhållandet har samband 

med den längre behandlingsperioden. Ef-
tersom den aktuella patientgruppen (MCI) 
är yngre och friskare än en ”vanlig” Alz-
heimers-population, borde man förvänta 
högre dödlighet i en Alzheimers-popula-
tion. Kolinesterashämmarna är relativt lika 
till sin funktion, varför det finns anledning 
att förmoda en viss klasseffekt när det gäl-
ler risker. Eftersom medlens kliniska ef-
fekt är blygsam, och en stor del av de som 
får behandling är ”non-responders”, borde 
medlens användning begränsas, och bara 
användas under kontrollerade former, med 
målet att identifiera lämpliga patientgrup-
per för behandling och bättre effektmått 
och uppföljningsmetoder (5). Internatio-
nellt dras dessa slutsatser, och man avrå-
der från behandling (6). Det är nog också i 
Sverige dags ”att sätta ner foten”. På myck-
et svaga grunder och med dokumenterade 
risker satsas årligen 300 miljoner kronor 
på kolinesterashämmare. Pengarna kan 
användas effektivare i avvaktan på bättre 
beslutsunderlag. 

Robert Svartholm
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Prenumerera 
på hemsidan!
Nu kan du anmäla dig som prenume-
rant på läkemedelskommitténs hem-
sida. Du blir då meddelad via e-post 
när sidan har uppdaterats. Gå in på 
vår hemsida för att se hur du gör. 



Varför 
rek-lista?
Under hösten har läkemedelskommit-
tén tillsammans med läkare i länet 
diskuterat en revidering av listan över 
rekommenderade läkemedel. Diskus-
sionen har utöver preparatrekommen-
dationer även handlat om vilket syfte
rekommendationslistan (rek-listan) har 
idag.

Vem är rek-listan till för? 
Rek-listan tar framför allt upp läke-
medel i behandlingsområden som är 
vanliga i öppenvården. Målgruppen 
är läkare och sjuksköterskor i primär-
vård och även på sjukhusen. 

Varför behöver vi en rek-lista? 
Listan pekar på förstahandsvalen 
inom ett behandlingsområde. Första-
handsvalen anser vi vara välmotive-
rade utifrån kliniska studier, expert-
myndigheters sammanställningar och 
beprövad erfarenhet. Listan upptar 
även, i undantagsfall, andrahandsval.

Finns ekonomiska skäl till 
varför ett visst läkemedel 
rekommenderas? 
Rek-listan upptar många läkemedel 
där patentet gått ut. Detta har medfört 
prisras och minskade läkemedelskost-
nader på läkemedel som simvastatin, 
felodipin, omeprazol med flera. Om 
billiga läkemedel finns på rek-listan 
är orsaken i första hand den medicin-
ska dokumentationen. Priset övervägs 
i andra hand.

Tar rek-listan även med upphand-
lade läkemedel?
De norra landstingen upphandlar ge-
mensamt läkemedel för slutenvår-
den, det vill säga läkemedel som 
inte förskrivs på recept utan används 
på sjukhusens vårdavdelningar. Slu-
tenvårdsupphandlingen upptar, utan 
urskiljning, samtliga läkemedel som 
offererats landstingen från läkeme-
delsföretagen. I den mån det bedöms 
möjligt tas ett urval av upphandlade 
läkemedel med på rek-listan. Rek-
listan för 2006 upptar därför bland 
andra Depolan, Tradolan och Furix. 

Diabetes: Inga preparatnyheter. Vi behål-
ler Insulatard, Actrapid och Mixtard som 
bra förstahandsalternativ. Vid byte till di-
rektverkande insulinanalog påminner vi 
dock om att dosinställning måste ske un-
der läkares inrådan. Misstag och negativa 
konsekvenser för patienter har nämligen 
inträffat vid byten från snabbverkande till 
direktverkande insulin som ju ska tas i an-
slutning till måltid.

Gynekologi: Det finns ett behov av en bre-
dare arsenal preventivmedel för primärvår-
den. Därför lyfter vi in Orthonett® Novum 
som alternativ till Follimin® när högre 
östrogenhalt är indicerat. Cerazette® inne-
håller desogestrel som kan utgöra andra-
handsalternativ till Exlutena®. Vid herpes 
genitalis utgår aciklovir och istället rekom-
menderar vi valaciklovir (Valtrex®) i för-
sta hand. Detta av complianceskäl. Över-
aktiv blåsa/trängningsinkontinens är en ny 
rubrik för i år. Problemet är vanligast hos 
kvinnor. Här rekommenderar vi tolterodin 
(Detrusitol SR®).

Hjärta/kretslopp: Med anledning av nya 
fynd i en meta-analys som publicerats den 
18 oktober 2005 (1), beslutade läkemedels-
kommittén att avlägsna alla formuleringar 
om andrahandsval på listan. I analysen 
finns nämligen tecken på att skyddsef-
fekten mot stroke inte varit lika fullgod 
som man tidigare trott för betablockerare 
i allmänhet och atenolol i synnerhet. Lä-
kemedelskommittén lyfter därför bort ate-
nolol och ersätter med metoprolol. Notera 
att Metoprolol Hexal® innehåller samma 
salt som Seloken ZOC® och därför full-
gott kan ersätta denna. SBU överväger nu 
frågan och vi lär få anledning att återkom-
ma i ämnet under våren 2006. Vi har även 
lagt in ett kombinationspreparat Enalapril 
comp Sandoz® som innehåller hydroklo-
rotiazid och ACE-hämmare, två sluteffekt-

Rekommendationslistan 
– nytt i korthet

mässigt väldokumenterade substanser vid 
hypertoni. Furix lyfts in som ett alternativ 
i framförallt slutenvården eftersom medlet 
gett bra rabatter vid upphandlingen.

Hud: Fenuril lyfts in på rekommendations-
listan. Ersätter Karbasal som inte fått lika 
stort genomslag. 

Nervsystemet: Gabapentin lyfts in som ett 
alternativ till Tryptizol® vid neuropatiska 
smärttillstånd. Medlet börjar bli alltmer 
dokumenterat vid denna nisch, men är än 
så länge inte jämfört i större grad med 
amitriptylin som dessutom håller betydligt 
lägre pris. Notera att originalpreparatet 
Neurontin® är ännu dyrare och kan öka 
dygnskostnaden med ytterligare 50 kr per 
dag för en smärtpatient. Apoteken har ej ut-
bytesrätt för gabapentin utan läkare måste 
ordinera gabapentin-generika från början. 
Tradolan® och Depolan® tas med på listan 
eftersom de är upphandlade i slutenvården. 
Depolan® är inte utbytbar på apoteken, på 
grund av att den innehåller morfin i en an-
nan saltform än Dolcontin®. Läkare måste 
alltså initiera bytet.

Rörelseapparaten: Alenat® veckotablett 
innehåller alendronat, det vill säga samma 
substans som i Fosamax®. Patentet har gått 
ut och medlet kan sänka årskostnaden med 
närmare 1 000 kr per patient. Apoteken får 
ej byta till Alenat® eftersom det pågår en 
juridisk process i ärendet från MSDs sida. 
Läkemedelsverket har dock bedömt med-
len som fullt utbytbara. Välj Alenat® istäl-
let för Fosamax®/Optinate®.

Anders Bergström

(1) Lindholm LH, Carlberg B, Samuelsson O. 
Should beta-blockers remain first choice 
in the treatment of primary hypertension? 
A meta-analysis. Online-publicerad i The 
Lancet, 18 oktober, 2005.

Slut med papper 
från apoteken!
Nu är det slut med papperslistor över utbyten av generika från apoteket till förskri-
varna. Apoteket skickar numera regelbundet en CD-skiva med uppgifter om utbyten, 
för hela länet, direkt till Läkemedelskommittén. Kontakta kansliet när uppgifter om 
byte önskas. 
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Anna Granström berättar om rätt kost vid diabetes.

Den andra november fylldes återigen aulan 
på Sunderby sjukhus. Denna dag diskute-
rades bästa sättet att förebygga hjärtinfarkt 
och stroke hos diabetiker. Några frågor 
som besvarades var: Hur ska blodtryck och 
lipidrubbningar behandlas?  Hur man ska 
förhålla sig till ASA som primärprofylax 
vid typ-2-diabetes? Rätt kost vid diabetes?

Vid övriga sjukhus i länet samt på enstaka 
vårdcentraler kunde föreläsningarna följas 
via videolänk. Problem med länkarna till 
vårdcentralerna störde dock sändningen 
av presentationerna. De som missade möj-
ligheten att delta i dessa utbildningar kan 
hämta hem presentationerna från kommit-

Bästa behandlingen vid typ-2-diabetes
Läkemedelskommittén har under hösten, i samarbete med endokrinsektionen på Sunderby Sjukhus och primärvården, 
arrangerat en mötesserie kring typ-2-diabetes. Första mötet, som samlade drygt hundra deltagare, riktades till diabetes-
sköterskor för att diskutera när och hur egenmätning av glukos ska användas. 

téns hemsida (högerspalten längst ner un-
der rubriken ”övrigt”). 

Den 8 december avslutas mötesserien 
med Behandling av typ-2-diabetes:

Plats: Aulan, Sunderby Sjukhus

Hålltider
13.00-13.30 Fysisk aktivitet för att förebyg-
ga och behandla typ-2-diabetes, sjukgym-
nast Margareta Eriksson, Björknäs VC.
13.30-14.30 Insulinbehandling vid T2DM, 
med speciellt fokus på Lantus/Levemir, do-
cent Hans Liedholm, Malmö.
14.30-14.50 Fika
14.50-15.10 Nya perorala läkemedel vid 

T2DM, docent Mats Eliasson, Sunderby 
Sjukhus.
15.10-15.30 Behandlingstrappa vid T2DM, 
överläkare Marianne Gjörup.
15.30-16.30 Falldiskussioner med panel.

OBS! Åhörare från andra orter som ska 
följa mötet via video bör hämta de föreläs-
ningsunderlag som kommer att läggas ut på 
kommitténs hemsida dagarna före.

Det är vår förhoppning att dessa fortbild-
ningsmöten kan visa på ett sätt för lands-
tinget att ta ett större ansvar för den profes-
sionella fortbildningen, under former som 
inte är bundna till läkemedelsindustrin.

Mats Eliasson

Norrländska 
läkemedels-
dagar i Umeå 
31/1-1/12 2006. 
Reservera 
dagarna i din 
kalender!
I samarbete med läkemedelskommitté-
erna i Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtland upprepar vi fjolårets fram-
gångsrika läkemedelsdagar.
Ur programmet bland annat: 
Riktlinjer och/eller läkekonst, Polyfar-
maci och interaktioner mellan läkeme-
del – vad är kliniskt viktigt?, Hjärt-
svikt och förmaksflimmer, Hur bör vi 
använda dagens demensläkemedel?

Bland de som medverkar kan näm-
nas professor Kurt Boman, Skellefteå, 
generaldirektör Nina Rehnkvist, SBU, 
professor Folke Sjökvist, Läkemedels-
verket, allmänläkaren Linn Getz, Nor-
ge med flera. 

Fullständigt program kommer inom 
kort.


