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Kom ihåg

För att underlätta en helhetsbild över läke-
medelsfrågorna har vi nu bildat en grup-
pering som vi kallar Styrgrupp Läkemedel. 
Styrgruppen består av företrädare från di-
visionsledningarna, läkemedelskommittén 
samt ekonomienheten. Ordförande för styr-
gruppen är Bo Westerlund. 

Knutpunkt för frågor
Avsikten med Styrgrupp Läkemedel är att 
den ska utgöra en knutpunkt där divisio-
nernas och läkemedelskommitténs frågor 
kan lyftas till landstingsperspektivet och 
där råd, rekommendationer och beslut 
lättare kan omsättas i den praktiska verk-

Gemensamt grepp 
om läkemedelsfrågorna
Höstens diskussioner om det framtida läkemedelsarbetet har gett oss en 
mängd goda uppslag och idéer. Det fi nns många frågor att ta tag i för 
läkemedelskommittén och divisionerna.

samheten. I styrgruppen kommer uppdrag 
att fördelas till läkemedelskommittén, di-
visionerna och för olika ändamål inrättade 
fokusgrupperingar. 

Läkemedelskommittén fortsätter att in-
tensifiera sitt arbete med läkemedelsvärde-
ring, rekommendationer och utbildning om 
läkemedel. Läkemedelskommittén består 
som tidigare av läkemedelskunniga leda-
möter från samtliga läkemedelsintensiva 
divisioner, apoteket och kommunerna. Vi 
kommer även att knyta till oss fler adjung-
erande experter. 

Anders Bergström

Det här innebär att vi kommer att få se en 
kostnadsminskning i storleksklassen 1,5 
miljoner kronor på ett år. 

De fortsatt höga priserna på övriga trip-
taner (Zomig, Maxalt m fl) motsvaras inte 
av någon bättre medicinsk effekt. Om vi 
minskar ned användningen av dessa och is-
tället ersätter med sumatriptan kommer vi 
att kunna spara ytterligare en halv miljon 
kronor per år.

Sumatriptan 
sparar miljoner!
Imigran-patentet har upphört under 
hösten. Detta innebär att det nu fi nns 
sumatriptan-generika på apoteken. 
Alla recept med Imigran Novum är 
fullt utbytbara. Priset har sjunkit från 
50 kr till 18 kr tabletten!

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...Ingrid Blom, Apoteket Blåklockan 

Sunderby sjukhus, expedierar 
sumatriptan-generika.

Norrländska 
läkemedelsdagarna 
30-31 januari 2007.
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Att notisen gäller patienter med demens 
framgår först i underrubriken, att den gäller 
äldre dementa framgår först i brödtexten. 
Därmed är alltså rubriken på notisen, anser 
jag, en så grov förenkling att notisens inne-
håll - som dessutom innehåller alltför sve-
pande generaliseringar vad gäller dess för-
sta två stycken - blir svår att tas på allvar.

Även positiva effekter av atypiska neu-
roleptika på äldre dementa
Vad som alltså framkommit de senaste åren 
vid flera så kallade dubbelblinda, randomi-
serade placebokontrollerade korttids-studier 
(10-12 veckor) av framförallt de atypiska 
antipsykosmedlen olanzapin och risperidon 
är en riskökning i insjuknande i cerebro-
vaskulär sjukdom i storeksordningen från 1 
till 2% och liknande riskökning vad gäller 
mortalitet hos äldre patienter med demens 
(Ballard C, Waite J. The effectiveness of 
atypical antipsychotics for the treatment of 
aggression and psychosis in Alzheimer’s 
disease. Cochrane Database Syst Rev. 
2006 Jan 25;(1):CD003476.;Print). Samma 
studier visar tydlig positiv effekt av dessa 
mediciner vad gäller psykotiska symptom, 
aggresivitet och agitation hos de äldre de-
menta patienterna. I flera öppna långtids-
studier har dock ej dessa riskökningar 
kunnat påvisas (Liperoti et al. Cerebrovas-
cular events among elderly nursing home 
patients treated with conventional or atypi-

Kommentar till neuroleptika-notisen 
i Behandlingsbladet nr 7
Notisen ”Neuroleptika till skada eller nytta?” rör behandling av psykotiska symptom, aggressivitet eller agitation vid 
ett specifi kt tillstånd, nämligen demens, och hos en specifi k åldersgrupp, nämligen äldre än 65 år, med specifi k anti-
psykotisk medicin, nämligen s k atypiska antipsykotika (till skillnad från ”klassiska” neuroleptika) och dessa mediciners 
eventuella effektivitet vad gäller nämnda symptom och deras eventuella allvarliga biverkningar.

cal antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2005 
Sep;66(9):1090-6; Trifiro et al. All-cause 
mortality associated with atypical and typi-
cal antipsychotics in demented outpatients. 
Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2006 Oct 
12).

Angående den dubbelblinda placebo-
kontrollerade uppföljningsstudien som pu-
blicerats nyligt i  NEJM (Schneider et al; 
CATIE-AD Study Group. Effectiveness 
of atypical antipsychotic drugs in patients 
with Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 
2006 Oct 12;355(15):1525-38) visade sig 
olanzapin och risperidon (med de i studien 
tämligen låga doserna) vara något mer ef-
fektiva än placebo mot psykotiska symp-
tom, aggressivitet och agitation men olika 
biverkningar (ej svåra) gjorde ändå att lä-
kemedlen sammantaget ändå ej var ”bätt-
re” än placebo (mätt i tid till utsättning av 
medicinen oavsett orsak) i denna grupp av 
dementa med medelålder av 78 år.

Nyanserad bild önskvärd 
När man läser artiklar om läkemedelsstu-
dier inom psykiatrin/psykogeriatriken lik-
som inom andra specialiteter finns en rad 
omständigheter att betänka (som ofta ej up-
penbart framkommer i artikeln). Inom psy-
kiatrin är här bland annat särskilt kvalitén 
på diagnostiken värd att nämna. Vid tidig 
demens är det ej ovanligt att en sedan tidi-
gare bestående manodepressiv eller depres-

sionssjukdom (eller någon med dessa asso-
cierad psykiatrisk åkomma) förvärras eller 
att förstagångsinsjuknande i sådan sjukdom 
sker, någon gång drabbar demens en patient 
med schizofreni. Hos patient med demens 
och annan samtidig psykisk sjukdom, kan 
behandling med antipsykotisk medicin be-
höva påbörjas eller förstärkas på grund av 
denna senare sjukdom eller just på grund av 
kombinationen av bägge.

Sammantaget torde både rubrik och inne-
håll i denna notis bidra till en negativ at-
tityd visavi ”psykofarmaka” både bland 
läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare 
och inte minst bland våra uppdragsgivare. 
Vi behöver istället en nyanserad bild i Be-
handlingsbladet och i andra media av mo-
dern psykofarmakologisk behandling!

Peter Skeppar, Överläkare, 
Vuxenpsykiatrin, Sunderby sjukhus, 
Psykiatrirepresentant i NLK

En fråga som ofta kommer upp är 
vilka patentutgångar vi kan vänta 
oss framöver. Tyvärr är det nog så 
att vi de närmaste åren inte kan 
skära guld med täljkniv, som vi 
gjorde med patentutgångarna på 
exempelvis enalapril, simvastatin 
och sertralin. 

Det som hänt nyligt är patentutgången 
på sumatriptan (Imigran®). Närmast 
inpå kommer patentet på Serevent® 
och Seretide® att gå ut i april 2007. Vi 

Kommande patentutgångar och nya patent
vet ännu inte om ett eventuellt delpatent på 
diskus kommer att hindra utbytbarhet på 
apoteken. 

Många nya på gång
Risperidon (Risperdal®) kommer att tappa 
sitt patent i slutet av 2007. Lanzoprasol och 
venlafaxin tappar sina patent året därpå. Pa-
tentet på atorvastatin får vi vänta på ända 
till år 2011. Å andra sidan kanske detta pre-
parat har konkurrerats ut av simvastatin och 
pravastatin vid det laget?

Samtidigt vet vi att det kommer många 

nya läkemedel inom de närmaste åren. 
Hundratals nya läkemedel mot cancer 
och diabetes ligger i pipeline. Nya vac-
ciner är på gång. Nyligen registrerades 
ett nytt läkemedel mot fetma. Nya lä-
kemedel mot demens kommer inom de 
närmaste åren. 

Hur ska vi hantera allt detta i relation 
till de begränsade resurser vi har?



Praktiskt arbete på evidensbaserad grund
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anordnar för tred-
je året läkemedelsdagar i Umeå. Utbildningen syftar till att ge 
deltagarna bättre beslutsunderlag när och hur läkemedel bör 
användas på ett kostnadseffektivt sätt, genom att belysa och 
diskutera några viktiga och kontroversiella områden.

Rubriker ur programmet 2007
Jakten på kardiovaskulära riskfaktorer 
- hur aktiva ska vi vara?
Är målen för diabetesbehandlingen rimliga? Riskfaktorer vid 
diabetes. När och hur bör friska med riskfaktorer behandlas?

Barnpsykiatriska sjukdomar 
- övergående utvecklingsrubbningar eller livslånga 
tillstånd?
SSRI till ungdomar? ADHD - när och hur använda psykosti-
mulantia?

Norrländska läkemedelsdagarna 
i Umeå 30-31 januari 2007

För tredje året i rad arrangeras Norrländska läkemedelsdagarna av de fyra nordliga läkemedelskommittéerna. 
Dessa dagar är välbesökta och uppskattade. Succén fortsätter även i år. 

Välkommen!

Tidigare svårbehandlade sjukdomar 
- är nya effektiva mediciner på väg?
Moderna biologiska immunterapier mot kronisk, organför-
störande inflammation. MS - från svår kronisk progirerande 
sjukdom till botbar? Cancer - kommer vi att kunna skräddar-
sy effektiv behandling till enskild patient i en snar framtid?

Mänskliga paradoxer
Är vi mer deprimerade och har mer ont i vår tid - en historisk 
betraktelse. Kan vi behandla bort åldrandet? Eller medicine-
rar vi ihjäl våra äldre? Vår orättvisa värld - vi äter oss sjuka 
medan Afrika svälter och drabbas hårt av behandlingsbara 
infektionssjukdomar.

Målgrupp: Läkare inom norra regionen.
Kursavgift: 1000 kr inkl. måltider.
Anmälan senast 15 januari till: umea@mittkompetens.se

Forskar vi på rätt saker? Kan vi lita på forskningsresultaten?

Detaljinformation kommer att skickas ut till alla så snart programmet är spikat. 

Se även läkemedelskommitténs hemsida.



Behandlingsbladet ges ut av Norrbottens Läkemedelskommitté. 

Redaktionen tar tacksamt emot material (helst via e-post). Vi förbehåller oss rätten att förkorta och redigera.
Ansvarig utgivare:  Anders Bergström. Redaktion: Anders Bergström, anders.b.bergstrom@nll.se,
Eskil Franzén, JOB reklambyrå (eskil@jobreklambyra.se).

Rimonabant är en endocannabinnoid-
receptorantagonist och lanseras som 
ett överviktspreparat. Man försöker 
också få det registrerat för rökavvänj-
ning och vid diabetes, men det har 
inte lyckats (ännu).

Viktnedgången jämfört med placebo är av 
samma storleksordning som för de prepa-
rat som redan finns -Xenical och Reductil, 
det vill säga det är bara en mindre andel 
patienter som svarar med kliniskt relevant 
viktreduktion. När man slutar med prepara-
tet återgår man till ursprungsvikten. Längre 
tids behandling än två år rekommenderas 
ej, då längre studier än så saknas.

Biverkningsproblematiken är påtaglig, 
dels illamående och aptitnedsättning (som 
förstås är en del av effekten), men mest oro-
ande är de psykiska biverkningarna, främst 
depressioner. I en poolad analys drabbades 
4 % rimonabantbehandlade av psykiska 
biverkningar jämfört med 1,9 % av place-
bobehandlade. Vid en bredare användning 
utanför en hårt selekterad studiepopulation 
kan problemen med de psykiska biverk-

Acomplia – det nya bantningspreparatet
ningarna förmodas bli vanligare. I en studie 
(RIO-North America) var behandlingsav-
brotten 40-50 % under två år bland både 
rimonabant- och placebobehandlade.

Efter ovanstående reservationer ser läke-
medelsverket preparatet som ett intressant 
tillskott till behandlingsarsenalen, just för 
att biverkningsprofilen skiljer sig från de 
övriga preparaten med samma indikation.

Läkemedelsförmånsnämnden har beslu-
tat att preparatet kan förskrivas med rabatt 
till feta patienter som har ett BMI över 35 
kg/m_ eller överviktiga patienter med ett 
BMI över 28 kg/m_ och som samtidigt lider 
av diabetes typ 2 eller av höga blodfetter. 
Godkännandet är också tidsbegränsat.

Preparatet kan alltså prövas under över-
vägda former (bl a dietistövervakning/stöd) 
till en begränsad patientgrupp.

Robert Svartholm
Informationsläkare

Fakta om rimonabant:
1. Indikation: Tilläggsbehandling till 
diet och motion vid BMI > 35 kg/m2, 
eller vid BMI > 28 kg/m2 med samtidig 
förekomst av riskfaktorer, såsom typ 2-
diabetes eller dyslipidemi.

2. I kombination med diet och ökad 
fysisk aktivitet behöver minst fem pa-
tienter behandlas under ett års tid för 
att vi ska uppnå 10% viktnedgång hos 
en av patienterna (NNT 5-7 för kliniskt 
svar).

3. Effekt och säkerhet vid behandlings-
tider längre än två år har ännu inte stu-
derats. Subvention gäller endast t.o.m. 
år 2008 p.g.a. osäkerhet om läkemed-
lets långtidseffekter.

Rimonabant är en ny behandlingsprin-
cip mot fetma vars kostnadseffektivitet 
bedöms lika blygsam som terapi med 
sibutramin och orlistat. Psykiska bi-
verkningar är vanligare till skillnad 
från övriga medel.

Den svaga länken i kedjan är ofta 
patientens läkemedelsanvändning. 
Om den länken inte håller spelar det 
ingen roll att det är världens bästa 
läkemedel. 

IT-utvecklingen går fort inom läkemedels-
området. I Norrbotten har vi en enda läke-
medelslista för alla läkemedel ordinerade i 
VAS. 

Har patienten apodos och läkaren är an-
sluten till e-dos lyser e-dos-knappen och 
läkaren kan enkelt logga in där. På apodos-
listan kan man snabbt se vilka läkemedel 
patienten faktiskt får från apoteket. 

Går detta även att se hos de patienter som 
inte har apodos? Svar ja.

Hur vet jag vilka läkemedel 
min patient använder?

Läkemedelsförteckningen
Läkemedelsförteckningen visar patientens 
alla receptbelagda läkemedelsutköp på apo-
tek det senaste halvåret. Den kan idag inte 
kopplas till VAS men det är fullt möjligt för 
patienten att beställa den på apoteket. Där-
för kan du be din patient att ta med sin läke-
medelsförteckning till nästa läkarbesök. 

Recept på apoteket.se
Patienter som är anslutna till Apotekets 
sparservice lagrar alla sina recept på apo-
teket.se. För dessa patienter är det fullt 
möjligt att snabbt via sin egen dator eller 
via apoteket låta skriva ut en lista över sina 
receptbelagda läkemedel. 

Patentet på alfuzosin har upphört. 
Detta innebär att det nu utöver 
Xatral® OD även fi nns Alfuzosin 
10 mg - generika att tillgå vid 
benign prostatahyperplasi. 

Priset har sjunkit med 30%, från 10 kr 
till 6:50 kr per tablett. Ett fullt utbyte 
till Alfuzosin skulle därmed innebära 
en besparing på 1,2 miljoner kronor per 
år för Norrbotten.  

Eftersom beredningsformen ”OD” 
fortfarande är patenterad så bedömer 
Läkemedelsverket att utbyte på apo-
tek inte kan ske. Det finns dock god 
dokumentation på att de nya alfuzo-
sin-generika i singeldos ger en fullgod 
biotillgänglighet över dygnet. Därför 
rekommenderas läkare att förskriva Al-
fuzosin 10 mg istället för Xatral® OD 
framöver.

Alfuzosin 
– urologisk 
spargris!


