
Ändrad livsstil är grunden för behand-
ling och speciellt lyfts rökstopp fram. Detta 
ger stora behandlingsvinster oavsett medi-
cinering. I Läkemedelsverkets Workshop 
om primärprevention betonar man vikten 
av att inte behandla enstaka parametrar, 
exempelvis blodtrycksvärden. Där finns 
rekommendationer om riskvärdering.

Om man behandlar okomplicerad hype-
toni hos äldre kvinnor och medelålders och 
äldre män med de billigaste läkemedlena 
är behandlingen kostnadsbesparande. Det 
är mera kostnadseffektivt att förbättra be-
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SBU har uppdaterat sin 500-sidiga 
rapport om måttligt förhöjt blodtryck 
och sammanfattat den i en 30-sidig 
broschyr. Det kan inte ha varit lätt 
och att försöka skildra detta i en kort 
artikel är inte lättare. Sannolikt får 
många av oss, som måste kunna lite 
om mycket, nöja oss med dessa sam-
manfattningar och försöka ge våra 
patienter en optimal, om än ej maxi-
mal, behandling. 

Var tredje svensk, 1,8 miljoner, uppskat-
tas ha hypertoni,. Läkemedel förskrivs till 
ett belopp av 2,4 miljarder kronor årligen. 
SBU:s rapport handlar om måttligt förhöjt 
tryck, det vill säga 30 procent av hypertoni-
kerna, med blodtryck på 160-179/100-109 
mm Hg. 

De 10 procent som har svår blodtrycks-
förhöjning omfattas uttryckligen inte, men 
rimligen ingår inte heller de med mild hy-
pertoni i rapportens rekommendationer. 
Det går inte att ur sammanfattningen skilja 
ut primärprevention från sekundärpreven-
tion, vilket i klinisk praxis har en oerhörd 
betydelse. 

Upprepade mätningar
Rapporten förutspår att fler svenskar bör 
behandlas, och att läkemedelskostnaderna 
kommer att öka, men man påpekar sam-
tidigt att diagnosen hypertoni ska ställas 
först efter upprepade mätningar under en 
längre tid. 

blem att göra informationen tillgänglig för 
den som behöver den.

Kommunikationen mellan förskrivare, 
patient och apotek är ett område där bris-
tande informationsöverföring kan bli en sä-
kerhetsrisk. Ett exempel, som skrev vi om 
i Behandlingsbladet nr.1 -08,  är riskerna 
som uppstår då läkarens ordinationsänd-
ringar inte når apoteket´s receptdatabas. 

I en nationell satsning inom ramen för 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) 

Förebygg 
läkemedelsfel

Behandling av måttligt
förhöjt blodtryck

handlingen för personer med måttlig eller 
hög risk i stället för att behandla fler pa-
tienter med låg risk. Man påtalar det etiskt 
vanskliga i att behandla till synes friska 
personer. Att behandla yngre personer och 
medelålders kvinnor, med mediciner, och 
framförallt med dyrare originalpreparat 
är alltså varken kostnadsbesparande eller 
kostnadseffektivt. 

Likartade effekter
De i Sverige fem vanligaste preparatgrup-
perna (tiazider, ACE-hämmare, kalcium-
antagonister, ARB och betablockare) ger 
likartade blodtryckssänkningar (ca 10/5 
mm Hg). Byten och kombinationer krävs 
ofta för att sänka trycket tillräckligt. Vid 
okomplicerad hypertoni är alla grupper 
utom betablockerare likvärdiga i sitt skydd 
mot insjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Beta-
blockerare reducerar risken för slaganfall i 
något mindre grad, men detta uppges del-
vis bero på en sämre blodtryckssänkning i 
de aktuella studierna.

Läkemedelsförmånsnämnden har just 
ändrat i rabatteringsreglerna och beräknar 
att det går att spara 400 milj kr med oför-
ändrad kvalitet genom att använda billiga-
re läkemedel. Rabatten för betablockerare i 
nyinsättning har dragits in, liksom rabatten 
för alla ARB-preparat, om inte överkäns-
lighet eller otillräcklig effekt dokumente-
rats för ACE-hämmare. 

Robert Svartholm

ges förslag till åtgärder för att förebygga 
läkemedelsfel i vårdens övergångar. ”Lä-
kemedelsavstämning” syftar till att vård-
givare alltid ska ha tillgång till en korrekt 
läkemedelslista vid varje vårdövergång. 
En broschyr ”Förebygg läkemedelsfel 
vid vårdens övergångar” kan beställas 
från SKL. Läkemedelskommittén har fått 
några exemplar som vi nu skickar ut till 
enheterna.

Anders Bergström

Om inte läkemedlen används på rätt sätt 
kan de ställa till med mer skada än nytta. 
De flesta läkemedelsavvikelser beror of-
tast på bristande informationsöverföring 
i någon länk i läkemedelsprocessen.Det 
kan handla om otydlighet eller ofullstän-
dig information. Det kan även vara pro-



Distriktsläkare Peter Olsson deltog på den traditionella 
utbildningen i läkemedelsvärdering som Norrbottens läke-
medelskommitté anordnar tillsammans med Läkemedels-
verket. I denna artikel ställer Peter frågan vad läkemedels-
värdering egentligen innebär och vem som kan värdera. 

Som distriktsläkare möter vi ofta patienter som trots många läke-
medel ändå inte når upp till målvärden. Det patientfall som presen-
terades på utbildningen, och som något förkortat beskrivs här intill, 
är därför realistiskt.

Flera nya diabetesmedel (exanitid, sitagliptin) har kommit ut på 
marknaden och kan kanske vara till hjälp? Kursen om kritisk lä-
kemedelvärdering kändes extra intressant med tanke på den spän-
nande och ännu obesvarade frågan om glitazonerna (Actos och 
Avandia) ger en ökad dödlighet. (Se referens!)

Produktlansering
Kursen tog upp många komplicerade aspekter på luriga tricks vid 
presentation av studier. När det gällde de nya diabetesläkemedlen 
uppfattade jag förvånande nog dock endast presentation av före-
tagsmaterial, som faktiskt inte gick att skilja från företagens reklam 
eller lansering via engagerade läkarkolleger. Men är de verkligen 
bra för min patient?

Att det behövs nya goda läkemedel är självklart. Mina enkla 
bondförnuftiga krav på nya läkemedel är: De ska ha god effekt 
på symtom, komplikationer eller livslängd (inte bara på ett labo-
ratorievärde). De måste vara säkra och särskilt inte ha allvarliga 
biverkningar. Blotta misstanken om ökad dödlighet skulle starkt 
ifrågasätta hela min insats för patienten. Slutligen bör de ha ett 
rimligt pris för patient och samhälle. Behandlingen ska ju ofta pågå 
i 20-30 år.

Inte uppfattade jag som något av de nya medlen uppfyllde dessa 
basala krav. Man fascineras istället av nya verkningsmekanismer.

Ska patienten ha fler preparat?
I diskussionen skulle kvinnan i fallbeskrivningen föreslås att öka 
antalet preparat från 6-7 till 8 kanske 10 eller fler för att påverka 
allvarliga riskfaktorer som vikt, blodtryck, socker, lipider mm! Det 
kändes lite främmande för en enkel distriktsläkare. Är maximalt 
verkligen optimalt? (Som av en händelse fick dagen efter kursen 
den stora diabetes-studien ACCORD avbryta den intensivbehand-
lade armen på grund av ökad mortalitet.)

Jag försöker förstå hur man på Läkemedelsverket (LV) tänker om 
man läser studier som jämför två eller flera läkemedel mot olika 
tillstånd dagarna i ända. Upparbetar man en farmakologisk reflex; 

Läkemedelsvärdering - i vems intresse?
att det för varje tillstånd eller avvikelse finns ett piller? Till slut blir 
det kanske svårt att se att i valet mellan två dåliga läkemedel finns 
ett tredje alternativ: att helt enkelt avstå från förskrivning? 

Sedan undrar jag om det verkligen är min uppgift att hitta ”ni-
scher” för oprövade medel. Jag påpekade att kvinnan ju faktiskt 
inte var (eller har varit) sjuk, men väl hade uppmätta avvikelser 
och redan var intensivt behandlad.

En tickande bom
I våra medvetanden verkar det finnas en föreställning om patienten 
som en bomb som när som helt kan brisera. Kvinnan hade fyra 
gånger ökad risk för hjärtkärldöd, fick vi lära oss av LV. Någon 
nämnde tolv års förlorad livslängd. Tänk vad ”obehandlade risker” 
kan sprida skräck, skuld och skam. Rädsla är förutsättningen för 
vår beredskap till förskrivning även av nya läkemedel.

Jag lyckades hitta referensen från Socialstyrelsens folkhälsorap-
port år 2005: ”att dödligheten för kvinnliga diabetiker inte säkert 
går att skilja från de utan.” Detta avfärdades med att det gällde 
behandlade patienter. Mitt ifrågasättande av, det som jag ser som 
okritisk polyfarmaci, tillrättavisades som ”en livsfarlig strategi”

Hur blir det om fallet testas i www.inlinedss.se/evibase/. Det är 
en risk-kalkylator som grundar sig på ”Förebyggande av ateroscle-
rotisk hjärtkärlsjukdom”. 

Förutsatt följande värden på lipider, Kol:5 TG 1,2 HDL 1,0  (pa-
tienten var statinbehandlad), blir den femåriga risken för hjärtkärl-
död  4 %, det vill säga endast medelhög trots att uppgiften om 
diabetes inkluderar LV:s fyrdubbling av risken. Denna överdrivna 
risk har aldrig varit giltig för svenska kvinnliga diabetespatienter.

I vems intresse?
Det finns en obönhörlig logik i systemet: De främsta specialisterna 
samarbetar med industrin i prövningar och lansering av nya pre-
parat. De sponsrade specialistföreningarna sätter upp ”ambitiösa” 
målvärden som är svåra att uppnå. Detta registreras i nationella 
register som i öppna jämförelser visar låg procentuell måluppfyl-
lelse. 

Vad gör vi då när vi sitter där med vår patient som ligger över 
målet i någon aspekt? Ska vi följa LV:s lansering och välja bland 
de nya preparaten som inte uppfyller ens de enklaste krav? Är detta 
i den fullt informerade patientens intresse? 

Patientfall vid kursen Kritisk läkemedelsvärdering
55-årig kvinna. BMI 31. Klarar inte hålla viktnedgång,
BT 128/78,  krea 80, HbA1C 7,0 (med svensk metod), lever ua, 
ingen mikroalbuminuri. Självtest fastevärden 6,1-7,8.
Motionerar 30 min /dag. 
Läkemedel: Metformin 1g x 2, Glipizid 10 mg x 2, ASAx1, 
Simvastatin 20 mg x 1. 
Heriditet: Tidig stroke i familjen. Patienten vill ha råd om sin 
hantering av diabetes som debuterade 2006.
Lämplig behandling? Basera på publicerad litteratur, erfaren-
het, guidelines och andra källor.

I vems intresse, undrar Peter Olsson



Hur skulle jag ha gjort?
Enligt våra lokala traditioner hade jag nog, efter att hört patientens 
syn, frågat om rökning, föreslagit att avsluta SU och ASA, kanske 
ifrågasatt statinen (?), informerat om eventuellt insulin framöver 
och varit nöjd med blodtrycket. 

Jag hade föreslagit patienten en fortsatt strukturerad uppföljning 
enligt Länsgrupp diabetes HÖK, med årliga väl förberedda besök 
hos läkare och sköterska. Förhoppningsvis med stöd av en använd-
bar diabetsöversikt i VAS.

Man bör naturligtvis ifrågasätta om insulinbehandling är bra 
enligt kraven ovan. Men kursen skulle handla om nya läkemedel. 
Jag har också förstått att tvekan idag utmärker oss enkla praktiker 
medan vetenskapsmannen, och försäljarna, lever i förväntan att de 
nya medlen och polyfarmaci ska vara bra.

Peter Olsson
Distriktsläkare, Jokkmokk
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I december 2007 publicerades Läkemedelsverkets nya rikt-
linjer för behandling av neuropatisk smärta. Med anled-
ning av detta anordnades i februari en informationsdag 
för läkemedelskommittéerna i Sverige där Per Hansson, 
överläkare vid smärtenheten Karolinska sjukhuset Solna, 
höll en mycket givande föreläsning. 

Enligt en ny överenskommelse definieras neuropatisk smärta som 
”Smärta som uppstår som en direkt konsekvens av en lesion eller 
sjukdom som påverkar det somatosensoriska systemet”. Därmed 
utesluts fibromyalgi, komplext regionalt smärtsyndrom typ 1, co-
lon irritabile och vissa typer av ländryggssmärta. Orsaken är att de 
studier av neuropatisk smärta, som hittills publicerats, grundas på 
säkerställda eller högst sannolika lesioner av nervsystemet. 

Diagnostiska kriterier: Smärtteckning och anamnes där smär-
tans utbredningsområde kan kopplas till misstänkt lesion eller 
sjukdom och där statusfynden bekräftar misstanken. Ibland kan 
den kliniska undersökningen behöva kompletteras med neurofy-
siologisk undersökning.

Bakomliggande mekanismer: Dessa är fortfarande ofullständigt 
kända, men man har hittills funnit fyra mekanismer som anses vara 
av speciellt stor betydelse för behandlingsmöjligheterna:

1. Förändrat uttryck av Na-kanaler, som kan påverkas av karbama 
zepin, lamotrigin och antidepressiva.

2. Förändring av kalciumkanaler i synapserna, som kan påverkas   
av gabapentin och pregabalin.

3. NMDA -receptorn, som kan påverkas av opioider.
4. Nettofacilitering (ökad aktivering/minskad inhibering i nedåtsti 

gande banor), som kan påverkas av antidepressiva och tramadol.

Behandlingsrekommendationer 
Perifer neuropatisk smärta: Förstahandsval är TCA och/eller gaba-
pentin. Vid behandlingssvikt med den ena substansen, rekommen-
deras byte till eller tillägg av den andra. Andrahandsval är pregaba-
lin som liknar gabapentin. I tredje hand väljs SNRI där duloxetins 
effekt är bättre dokumenterad, men där venlafaxin är mer använt 
och därmed är biverkningsprofilen bättre känd. 

I fjärde hand, används tramadol där risk för beroende förelig-
ger och därför rekommenderas i första hand depotberedning. Som 
femtehandsval kan stark opioid användas. Långtidseffekterna är 
ofullständigt klarlagda och därför ska substanserna användas en-
dast i undantagsfall vid långvarig smärta. Det finns få studier kring 
kombinationsbehandling, men en studie har visat att morfin plus 
gabapentin var bättre än morfin respektive gabapentin var för sig 
och klinisk erfarenhet talar för att TCA och gabapentin kan kombi-
neras för ökad effekt. 

Central neuropatisk smärta: Förstahandsval amitriptylin och i 
andra hand lamotrigin, men efter ryggmärgsskada rekommenderas 
i första hand pregabalin alternativt gabapentin. Vid MS saknas evi-
dens för effekt av godkända läkemedel, men det finns viss evidens 
för effekt av cannabinoider (licenspreparat). 

Trigeminusneuralgi: Förstahandsalternativ är karbamazepin al-
ternativt oxkarbazepin. Vid utebliven eller otillräcklig effekt ska 
patienten remitteras till neurokirurg.

Beröringsallodyni: Kan lindras med Lidocainplåster.
För all systemisk behandling med substanser enligt ovan gäller; 

att titrera upp dosen långsamt och det är oftast lämpligt att starta 
med en lägre dos än den som finns angiven i FASS. 

Uppföljning och utvärdering
Det är också viktigt med en noggrann uppföljning för utvärd-

ering av effekt och eventuella bieffekter. Smärtlindring kan van-
ligtvis ses inom några dagar, men för antidepressiva kan det ta upp 
till fyra veckor innan tillfredsställande effekt uppnås. 

För alla angivna substanser gäller att, för adekvat utvärdering 
av läkemedelsbehandlingen, ska maximal tolerabel dos provas i 
3-4 veckor oavsett effekt. Rekommendationen är att när lindrande 
behandling hittats, göra utsättningsförsök efter 3-6 månader, för att 
utvärdera långtidseffekten. Liksom vid inledning av behandling, 
ska man vid utsättning trappa ner dosen långsamt för att undvika 
obehagliga utsättningssymtom. 

Denna korta sammanfattning kan förhoppningsvis vara till hjälp 
i den kliniska vardagen. För utförlig information rekommenderar 
jag läkemedelsverkets hemsida där det fullständiga materialet finns 
publicerat. (www.lakemedelsverket.se).

Birgitta Löthgren
Specialist i rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus.

Farmakologisk
behandling av
neuropatisk smärta
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Norrländska läkemedelsdagarna
ur distriktsläkarperspektiv
Norra regionens läkemedelskommit-
téer anordnade för fjärde gången de 
Norrländska läkemedelsdagarna i 
Umeå, 29-30 januari. Distriktsläkare 
Markus Beland ger här sin personliga 
betraktelse över årets läkemedels-
dagar. Markus är även ledamot i 
Norrbottens läkemedelskommitté.

Nya vacciner
Första dagens förmiddag ägnades åt genus 
och läkemedel. Därefter följde en välpre-
senterad överflygning från vaccinations-
fronten av Ragnar Norrby, generaldirektör 
på SMI. Det ligger en del nya vacciner i 
startgroparna, bland annat ett på svenska 
stammar anpassat 11-valent pneumokock-
vaccin som ger immunsvar även hos späd-
barn yngre än 18 månader. Det gör inte det 
traditionella 23-valenta. 

Något mer problematiskt kan varicella-
vaccinet bli som möjligen kommer att 
införas på BVC som MPRV-vaccin. Den 
förväntade gruppimmuniteten kan komma 
att senarelägga primärinfektionen av ovac-
cinerade som då kan tänkas riskera ett all-
varligare sjukdomsförlopp.

Sexualvanor
HPV-infektioner är vanliga och med da-
gens sexualvanor är de flesta sannolikt re-
dan infekterade i 20-års-åldern. Om så, ska 
vaccinationen därför helst ges före sexu-
aldebut. Rikstäckande vaccination skulle 
förhindra 70%, högst 280 fall, av cervix-
cancer årligen. Vaccinationen är mycket 
dyr. I motsats till SMI:s generaldirektör har 
SBU en betydligt mer avvaktande hållning 
till ett eventuellt införande i det allmänna 
vaccinationsprogrammet.

Rotavirus är en stor småbarnsdödare i 
tredje världen, dock ej i Sverige. En vac-
cination skulle dock vara av tveksam nytta 
i Sverige då småttingarna fick diarré i alla 
fall, i så fall bara inte av rotavirus. Det blir 
som med vuxna som får förkylning trots in-
fluensavaccination.

Utsättning av preparat
”Fas-ut II” (boken), dess blivande och va-
rande, samt planer om projektets framtid 
presenterades av projektledaren och förfat-
taren Claes Lundgren. Här ser jag risken 
att utsättning av preparat kan komma att 
bli uppblåst till en komplicerad sak om 
man fokuserar allt för mycket på proces-
sen istället för att bara tänka tanken på att 
överhuvudtaget sätta ut preparat. 

”Gamla sjukdomar i ny förpackning”. 
B12, homocystein och hjärta/stroke: Ingen 
indikation för behandling, om än möjligen 
vissa statistiska samband mellan serumni-
vå och sjukdom som dock inte ger svar på 
sambandet orsak-verkan. Värt att beforska, 
dock ej att behandla.

Sjukdomsmånglare
”Sjukdomsmånglare” av Robert Svart-
holm: Underhållande och förhoppningsvis 
ny infallsvinkel för någon av deltagarna. 
Restless legs syndrom: Inget nytt här hel-
ler, men förhoppningsvis ny infallsvinkel 
för vissa. Intressant fallbeskrivning av 
smärtläkare Krister Ruth i Sunderbyn, som 
i enstaka mycket svåra fall fick till besvärs-
frihet på homeopatiska doser intratekalt 
(-spinalt) morfin (0,08 mg/dygn). Pumpen 
kostar 110 000 kronor.

Specialistcentrerat studietuggande
Nästa dag var mer av en traditionell studie-
tuggardag. Förändringen av beta-blocke-
rarnas ställning och användning som anti-
hypertensiva från 70-talet till idag gav icke 
ointressant bakgrundsinformation ur spe-
cialistperspektiv. Eftersmaken blev ändå 
att man egentligen inte riktigt vet trots alla 
studier då dessa har så olika design, olika 
ålder, skiljer inte på etnicitet, kön o s v,  så 
att slutsatserna ändå måste bli vaga. 

Överblick KOL, epidemiologi och be-
handling med lite småförebrående (och 
irriterande) undertoner på primärvårdens 
förment bristfälliga engagemang i just den-
na sjukdom. Kända riktlinjer blandat med 

lite patofysiologisk bakgrund, specialist-
centrerat och utan speciell knorr.

”Hjärtsviktbehandling - varför när vi inte 
måldos” av Jan Håkansson, distriktsläkare 
i Krokom, och Anders Waldenström, kar-
diolog i Umeå, blev tyvärr något av ett mo-
notont studiemalande med friskt engelskt 
och svenskt blandade bilder. Det fick det 
lilla primärvårdsperspektivet fullständigt 
att drunkna.  

Slutligen på förmiddagen osteoporos ur 
- återigen - specialistperspektiv. Rekom-
mendationer, lite uppdatering om vad som 
är på gång (”årssprutan”), men även här 
väsentligen inget nytt och ingen tillämp-
ning av något eventuellt kritiskt perspektiv 
med tanke på den omdiskuterade effektivi-
teten av till exempel bisfosfonaterna. 

Avhopparen en höjdpunkt
Eftermiddagen innehöll slutligen dagarnas 
höjdpunkt, Peter Rost, fd vice vd i Pfizer 
och avhoppare. En insiderrapport där han 
berättade en del om läkemedelsföretagens 
situation och strategier. Man fann sina mest 
paranoida aningar bekräftade. Även en 
del intressanta synpunkter om de svenska 
myndigheternas agerande delade han med 
sig. Man var inte särskild överraskad, men 
intressant att se människan. 

Sammanfattningsvis var dagarna tradi-
tionellt läkemedelsinriktade i frontalun-
dervisningsmodus. Inslagen som skulle ha 
kunnat befrämja ett benignt kritisk förhåll-
ningssätt mot läkemedelsbehandling - nå-
got som enligt undertecknads uppfattning 
bör vara en huvudangelägenhet för läke-
medelskommittéerna - var något sparsamt 
representerade. Den innovativa andan var 
inte helt närvarande. 

Markus Beland
Distriktsläkare, Jokkmokk


