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Enligt en ny svensk studie ökar 
Digoxin mortaliteten vid förmaks-
fl immer utan samtidig hjärtsvikt.

Digoxin används i omfattande utsträckning 
för att frekvensreglera förmaksflimmer. 
Digoxin har även fått en plats vid behand-
ling av hjärtsvikt oavsett huruvida förmaks-
flimmer föreligger eller ej, då 
man i studier kunnat påvisa 
positiva effekter av digoxin. 
Vid hjärtsvikt har förbättrade 
symtom, ökad cardiac output 
samt minskad hospitalisering 
på grund av hjärtsvikt noterats 
och ökad hospitalisering har 
setts vid utsättning av digoxin. 
Emellertid har AFFIRM-stu-
dien, som skulle visa huruvida 
frekvensreglering eller rytm-
reglering av förmaksflimmer 
är att föredra, en passant påvi-
sat en ökad mortalitet i grup-
pen behandlad med digoxin 
och detta har inte kunnat rela-
teras till att de digoxinbehand-
lade skulle vara svårare sjuka 
än de som ej fick digoxin. Det 
finns inte någon prospektiv 
randomiserad studie som har 
belyst effekten på mortalitet 
vid behandling med digoxin 
vid förmaksflimmer. Vi har så-
ledes ingen riktig kunskap om 
vi åsamkar patienterna skada 
och i så fall, om denna skada 
kan motiveras utifrån digoxi-
nets behandlingseffekt. Vid förmaksflim-
mer finns inga vetenskapliga bevis för att 
digoxin skulle ha en kardioverterande ef-
fekt, oavsett huruvida samtidig hjärtsvikt 
föreligger eller inte. Vid ansträngning och 
hos patienter med ökad sympatikotoni ses 
ringa effekt på kammarfrekvensen, där ex-
empelvis betablockerare generellt har en 
mycket bättre effekt.

Absolut riskökning med Digoxin
Pär Hallberg et al. har i en studie publicerad 
vid namn ”Digoxin and mortality in atrial 
fibrillation: a prospective cohort study”* 
extraherat data ur det svenska RIKS-HIA-

Digoxin ökar mortaliteten vid förmaksfl immer
registret mellan åren 1995-2003. Efter om-
fattande justeringar har 60 764 patienter 
inkluderats som utskrevs levande från sjuk-
huset med förmaksflimmer, hjärtsvikt eller 
förmaksflimmer och hjärtsvikt och med 
ettårsmortaliteten analyserad. Noterbart är 
att det i förmaksflimmergruppen fanns en 
ökad mortalitet hos dem som fått digoxin 

vid utskrivningen jämfört med gruppen 
som ej fick digoxin. Justerad RR var 1,42 
(95% CI 1,29-1,56) vilket motsvarar en 
absolut riskökning på 2-3% om jag tolkar 
kurvorna i artikeln rätt. En minimalt ökad 
mortalitetsrisk kunde ses i hjärtsviktsgrup-
pen hos digoxinbehandlade, men författar-
na anser denna försumbar. Hos dem med 
kombinationen förmaksflimmer och hjärt-
svikt sågs ingen mortalitetsskillnad mellan 
digoxin- och icke digoxinbehandlade. Ett-
årsmortaliteten i förmaksflimmergruppen 
var 9,8%, i hjärtsviktgruppen 23,9% samt i 
gruppen med både svikt och förmaksflim-
mer 27,3%. 23% av patienter med endast 

förmaksflimmer utskrevs med digoxinbe-
handling.

Studien bör uppmärksammas
Som författarna påpekar är detta en regis-
terstudie och har därför inte den styrka som 
en prospektiv randomiserad studie har, 
men resultaten stämmer med AFFIRM-

studien och är inte beroende av 
komorbiditeten hos patienterna. 
Man justerar för en uppsjö fak-
torer men anser att det görs med 
en i kohortstudier välkänd och 
beprövad metod. Man har inte 
kunnat analysera den eventuella 
effekten av olika serumkoncen-
trationer av digoxin, vilket en-
ligt tidigare subgruppsanalyser 
av DIG-studien både skulle 
kunna ha skyddande effekt (s-
konc. ca < 1,0 ng/l) och morta-
litetsbidragande effekt (s-konc. 
ca>1,0 ng/l). Dessutom vet man 
inte huruvida patienterna fort-
satte ta digoxin eller inte efter 
utskrivningen.

Vi kommer säkert att få ett 
eller annat telefonsamtal från 
oroliga patienter och anhöriga. 
Därför är det viktigt att alla 
som behandlar förmaksflim-
mer har kännedom om denna 
studie. Den kommer säkert att 
kommenteras och kritiseras 
den närmaste tiden varför sista 
ordet ännu inte är sagt. Vi kan-
ske i detta skede inte ska sätta 

ut digoxin hos dem med förmaksflimmer 
utan svikt, om inte uppenbara säkrare alter-
nativ finns, men tröskeln för att nyinsätta 
digoxin bör höjas.

Slutligen kan vi i Kalix och Kiruna slå 
oss för bröstet eftersom vi varit med om 
att leverera data till RIKS-HIA och således 
också denna studie. Denna studie bör vara 
ytterligare ett argument för övriga sjukhus 
i länet att gå med i RIKS-HIA. 

Kjell Melander 
överläkare medicinkliniken Kalix Sjukhus

*On-line i Eur J Clin Pharmacology 
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Vården av människor med alkoholmissbruk eller alkohol-
beroende har under lång tid präglats av otillfredsställande 
behandlingsresultat. Förklaringen kan härledas till en rad 
komplicerande faktorer.

Missbrukares låga status i samhället slår även igenom inom sjuk-
vården med låg prioritering av patientgruppen, vid beroende dess 
inverkan på ”compliance”, dålig självkänsla hos patientgruppen 
som helhet. Klasstillhörigheten för majoriteten av missbrukare får 
till följd att man inte samlas i lobbygrupperingar vilka skulle kunna 
utöva påtryckningar för att förbättra vården. 

Flera orsaker bakom misslyckade resultat
En högt belastad primärvård har svårt att ta hand om patientgrup-
pen. Den uttalade läkarbristen inom vuxenpsykiatrin gör att re-
surser primärt måste avsättas till akutpsykiatri och öppenvård. Att 
handläggning av missbruksvård av tradition varit uppdelad på kom-
mun och landsting med undermålig samverkan har ej gjort situatio-
nen bättre. I tider med bristande resurser och hög arbetslöshet blir 
det viktiga ledet i eftervården med sysselsättning satt på undantag. 
Missbrukaren blir avgiftad och stabiliserad av sjukvården, place-
ras på behandlingshem under kanske 6 månader via socialtjänsten, 
tilldelas kanske en bostad eller annat boende och lever därefter ofta 
på socialbidrag eller sjukpension. Ofta blir missbrukaren utan hjälp 
till sysselsättning och utan chans på den öppna arbetsmarknaden. 
Och ofta utan andra vänner än andra missbrukare - återfallsfrek-
vensen blir av naturliga skäl hög.

Nya arbetsmetoder
Senare års insatser inom sjukvården har dock blivit betydligt för-
bättrade i och med att kunskapen rörande etiologin bakom miss-
bruks- och beroendesyndrom ökat. Att bipolära sjukdomar, ADHD 
samt andra bokstavskombinationer är överrepresenterade inom 
missbrukargruppen har varit känt en längre tid. Förbättrade diag-
nostiska instrument ger förutsättningar för en lyckosam behandling 
av dessa tillstånd och därmed skapa en stabilare plattform för miss-
brukaren att stå på och bättre förutsättning för lyckat slutresultat 
rörande missbruk/beroende. Milton-pengarna gör att dubbeldiag-
nosgruppen (kombinationen av allvarlig psykiatrisk sjukdom samt 
missbruk), individer som varit extra svårbehandlade samt ofta fallit 
mellan stolarna, nu på ett bättre sätt uppmärksammas. Konceptet 
med ”Case Managers” som insats för denna grupp bäddar för bätt-
re behandlingsresultat och dessutom att insatser från kommun och 
landsting på ett bättre sätt kan samordnas. 

Nya läkemedel fi nns...
Antabus (disulfiram) har under lång tid haft en framträdande roll 
inom svensk vård av människor med alkoholrelaterad problema-
tik, och förtjänar fortfarande sin plats inom farmakoterapin som 
stöd för att minska risken för återfall. Dock saknar preparatet en 
psykofarmakologisk verkan på individen, som uppnås till exem-
pel vid behandling av opiatberoende med hjälp av buprenorfin och 
metadonhydrochlorid. Individens motivation och stöd utifrån samt 
ångestdämpande preparat i övrigt har fått utgöra behandlingsarse-
nalen.

Under hösten 2006 utarbetade Läkemedelsverket nya behand-
lingsrekommendationer för behandling av alkoholberoende då 
studier påvisat att tillägg av läkemedlen Campral (akamprosat) el-
ler Revia (naltrexon) till redan befintlig behandling är angeläget. 

Nya läkemedel vid alkoholberoende/missbruk

Anledningen är att dessa preparat kan ge den marginella men dock 
betydande effekt som hjälper individen att klara av att avhålla sig 
från återgång till alkoholmissbruk. Bägge preparaten kan kombi-
neras med disulfiram, är ej beroendeframkallande och har uppvisat 
ringa biverkningsprofil. Beroende på begränsad dokumentation 
avseende kombinationsbehandling med akamprosat och naltrexon 
förbehålls detta specialistvården.

Akamprosat har en specifik effekt som motverkar hyperexcita-
tion av NMDA-receptorkomplexet samt återställer den vid miss-
bruk/beroende störda balansen mellan den hämmande GABA och 
den exciterande glutamat. Om målet med behandlingen är alko-
holfrihet och individen är bedömd som typ 1-alkoholist, alltså pri-
märt alkoholberoendesyndrom, rekommenderas kombination av 
disulfiram och akamprosat. FASS rekommenderar preparatet som 
3-dos/dygn men då detta kan försvåra ”compliance” kan, enligt 
professor Mats Berglund, UMAS Malmö, akamprosat väl ges som 
2-dos/dygn.

...Även för bättre kontroll
 Naltrexon är en specifik opioidantagonist där verkningsmekanis-
men tänks vara blockering av endogena opioidsystemet, vilket akti-
veras redan vid tanken på den förväntade effekten av alkoholintag. 
Naltrexon minskar alkoholinducerad eufori, minskar risken för att 
en liten dos alkohol ska utlösa en alkoholperiod samt minskar alko-
holbegär (craving). I fall där orsaken till alkoholmissbruk bedöms 
bero på att individen använder alkohol som självmedicinering (ång-
estdämpande, rogivande, för sömnen), där målet ej är alkoholfrihet 
utan bättre kontroll som vid starkt begär eller periodiskt missbruk 
är rekommendationen naltrexon. Initialt kan detta kombineras med 
disulfiram under en kortare period för bättre långsiktigt resultat. 
Naltrexon har också påvisat god effekt vid missbruk/beroende av 
andra substanser. 

Akamprosat alternativt naltrexon i kombination med råd och stöd 
från läkare har visat ge klinisk relevant effekt. Samtidig psykoso-
cial behandling har ej påvisat någon ytterligare effekt varför dessa 
preparat väl lämpar sig för behandling inom primärvården, dock 
med regelbunden uppföljning. Behandlingstiden för bägge prepa-
raten bör fortgå under minst 6-12 månader, och vid utebliven effekt 
inom 2-3 månader ny bedömning och eventuellt byte av preparat.

Den begränsade kunskap rörande dessa preparat gör att rekom-
mendationerna avseende vem som ska ha vilket preparat kan 
komma att ändras, men kan tills vidare ses som en vägledning för 
initialt val av preparat.

Tommy Wallgren, ST-läkare vuxenpsykiatrin Sunderby sjukhus VO 



Samverkan med 
läkemedelsindustrin
Chefsläkare från divisionerna medicin, 
operation, primärvård och psykiatri har 
nu utarbetat ett förslag till lokal anvis-
ning av det nationella etikavtalet om 
samverkan med läkemedelsindustrin 
från och med april 2007. Den lokala an-
visningen för NLL utgör ett komplement 
till det nationella samverkansavtalet 
och ska tillämpas av alla medarbetare i 
landstinget. Samverkansavtalet och den 
lokala tillämpningen finns inlagda på 
läkemedelskommitténs hemsida.  

Under de senaste åren har ett fl ertal 
nya och mycket kostsamma läkeme-
del introducerats i sjukvården. 

Nyttan med de nya läkemedlen är i många 
fall stor men de höga läkemedelspriserna 
har orsakat stora budgetunderskott. 

För läkemedel och andra behandlingar 
sker ordinationen utifrån läkarens person-
liga behandlingsansvar gentemot patient 
och Socialstyrelsen. 

Läkare och sjukvårdens verksamhetsled-
ning har dock ett ansvar att åstadkomma 
rätt prioritering och fördelning av peng-
arna när möjligheterna till sjukvårdande 
behandling kostar mer än vad landstinget 
har råd med.

För att sjukvårdsledningen ska kunna 
axla ansvaret för sin verksamhet krävs en 
överskådlig bild över skilda behandlings-
metoders medicinska effekter och kost-
nader. Rutinen för introduktion av nya lä-
kemedel är ett sätt att tidigt signalera till 
divisions- och landstingsledning om vilka 

Rutin för introduktion 
av nya läkemedel

läkemedel som behöver användas i fram-
tiden och vilka konsekvenserna förväntas 
bli. 

Med rutinen blir det lättare för verk-
samhetsledningar att värdera metoden och 
sedan omfördela befintliga resurser eller 
begära extra tillskott till läkemedelsbud-
geten. Mycket kostsamma läkemedel lyfts 
till landstingsgemensam utvärdering i styr-
grupp läkemedel där det fattas beslut om 
extra budgettilldelning. 

Rent praktiskt är rutinen upplagd så att 
medicinskt verksamhetsansvarig anmäler 
behovet av en ny läkemedelsbehandling 
när kostnaderna för behandling av en pa-
tientgrupp förväntas överstiga 500 000 kr 
per år eller 50 000 kr per patient och år.  
Om extra pengar ska kunna tilldelas för be-
handlingen måste även en plan för uppfölj-
ning presenteras.

Komplett rutinbeskrivning, anmälnings-
blankett och uppföljningsblankett finns på 
läkemedelskommitténs hemsida.

Skriftlig motivering

Nej

Förslag till förändring 
i verksamheten:
- Nytt läkemedel eller
ny indikation

- Vetenskapligt underlag
- Fördelar/vinster
- Kostnader
- Uppföljningsprocedur

Verksamhetschef
- Bedömning
- Beslut om användning
- Ekonomisk bedömning

Behövs
budgetförstärkning? Divisionsledning

Behövs
budgetförstärkning?

OK

Styrgrupp läkemedel

Beviljar budgetmedel eller avslag

Introduktionsprocess för nya läkemedel i sjukvården

     Landstingsstyrelsen
beviljar eller avslår

Nej

Nej JaNej

Ja

Ja

Ja

Ingen förändring

Läkemedelskost-
nadsutvecklingen 
i Norrbotten 
Totalkostnaden för humanläkemedel 
(ATC-kod A-V) uppgick under pe-
rioden juli 2006 t.o.m juni 2007 till 
669 miljoner kr (Mkr). Jämfört med 
föregående 12 månader är det en ökning 
med ungefär 15 Mkr (2%). Kostnaden 
avser läkemedel förskrivna i öppenvård 
i Norrbotten till personer folkbokförda i 
länet, och baseras på apotekens utför-
säljningspris (AUP exkl. moms).

Volymen dagliga dygnsdoser (DDD) 
humanläkemedel ökade med 4%. Ge-
nomsnittskostnaden för en daglig dygns-
dos (kr AUP/DDD) läkemedel minskade 
från 4,28 kr till 4,19 kr för de senaste 12 
månaderna.

För humanläkemedel rekvirerade 
inom sluten- och öppenvård har kostna-
den för samma period ökat med 21% till 
133 (110) Mkr.

Mer detaljerad information finns pu-
blicerad 07-08-23 på Läkemedelskom-
mitténs hemsida.

Stig Andersson

Uppgifter om aktuella läkemedels-
relaterade kurser/utbildningar fi nns 
på Läkemedelskommitténs hemsida 
under KALENDARIUM.
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Med anledning av att Norrbottens Lä-
kemedelskommitté (NLK) fyller 10 år i 
höst vill jag belysa vilken roll läkeme-
delskommittén har idag och vilka mål 
vi arbetar mot. 

Läkemedel är ofta en medicinskt effektiv 
och hälsoekonomiskt gynnsam behand-
lingsmetod. Av de ungefär 5 000 läkemed-
len i Sverige utgör de flesta ett av flera 
behandlingsalternativ att välja mellan när 
en sjukdom ska behandlas. Läkemedels-
kommitténs roll är att främja evidensba-
serad kunskap så att läkemedlet gör störst 
nytta för patienten. Två viktiga verktyg är 
rekommendationslistan och utbildnings-
verksamheten.

Lagen om läkemedelskommittéer träd-
de i kraft 1997 när de skenande läkeme-
delskostnaderna uppnådde sitt klimax. 
Varje landsting / region skulle ha en egen 
läkemedelskommitté. Att nedbringa läke-
medelskostnaderna var huvudfrågan. Frå-
gan var hur detta skulle kunna göras utan 
att riskera sämre läkemedelsbehandling? 
Läkemedelskommittéerna hade funnits 
långt tidigare även om de inte var lagstad-
gade. Utgångspunkten på den tiden var att 
få fram en lista över en överblickbar mängd 
läkemedel så att inte hyllorna på apoteken 
och i sjukhusens läkemedelsförråd skulle 
bågna. Vad skulle man välja: Furix, Lasix 
eller Impugan? Med tiden blev detta arbete 
allt viktigare ur landstingsekonomisk syn-
punkt eftersom kostnaderna för förmånslä-
kemedlen lyftes över från staten till lands-
tingen i slutet av 90-talet. 

Generikareformen
Den nya läkemedelslagen, som trädde i 
kraft i oktober 2002, reformerade systemet 
radikalt. Det blev nu möjligt för apoteken 
att byta ut generiska läkemedel till de med 
lägst pris. Fokus i läkemedelsföretagens 
marknadsföring, varumärket, tappade sitt 
innehåll. Generikareformen åstadkom en 
besparing på nästan en miljard kronor första 
året. De skenande läkemedelskostnaderna 
var tillfälligt bromsade. För Norrbottens del 
minskade läkemedelskostnaderna tillfälligt 
år 2004 till följd av vår stora användning av 
generiska läkemedel. Zocord® à 12 kr per 

Norrbottens läkemedelskommitté har blivit 10 år!
tablett byttes till simvastatin-generika à 1 
kr per tablett. De sparade pengarna kunde 
nu istället komma till användning inom 
cancervården och nya dyra läkemedel mot 
andra svåra sjukdomar. På en rad områden 
tillåter dock inte generikareformen utbyte 
på apoteket. Därför måste byten av exem-
pelvis Neurontin mot generiskt gabapentin 
eller Remeron S® mot mirtazapin alltjämt 
ske vid receptförskrivningen.

Evidensbaserad information
Vilken roll fick då läkemedelskommittén 
efter generikareformen? Vi kan nu koncen-
trera oss än mer på evidens och kostnadsef-
fektivitet istället för varumärken och priser 
i arbetet med att förmedla läkemedelsinfor-
mation. Här är rekommendationslistan, Be-
handlingsbladet och hemsidan tre medel. 

Rekommendationslistan visar framför 
allt på kloka förstahandsval i ett öppen-
vårdsperspektiv. Till varje terapiområde 
finns en terapiansvarig som håller sig à 
jour med den vetenskapliga utvecklingen 
och för en dialog med våra adjungerade ex-
perter och terapigrupper. Allt för att listan 
ska kunna utgöra ett bra verktyg i vardagen 
för förskrivande läkare.

Nu under hösten inleder vi arbetet med 
rekommendationslistan för 2008. Om du 
inte redan framfört dina synpunkter om lä-
kemedelsterapier, välkommen att framföra 
dem till våra terapiansvariga. Du hittar dem 
på läkemedelskommitténs hemsida, under 
rekommendationslistans register. På hemsi-
dan finns också en checklista över vad som 
styr våra läkemedelsrekommendationer. 

Behovsstyrd utbildning om läkemedel
Det andra benet vi står på är utbildning. 
Behov av utbildning om läkemedel är stort 
inom sjukvården. Läkemedelskommittén 
står för en behovsstyrd utbildning om lä-
kemedel, integrerad med läkarnas övriga 
fortbildning. Informationsläkare Robert 
Svartholm håller i utbildningsfrågorna.

Läkemedelsföretagen ger ofta ett profes-
sionellt support i genomförandet av utbild-
ningsinsatser. Även om det ibland kan vara 
bra innehåll initieras tyvärr utbildningen 
utifrån företagens behov av att öka försälj-
ningen av sina produkter.

Säker läkemedelsprocess
Att välja rätt läkemedel är dock långtifrån 
tillräckligt för att uppnå en ändamålsenlig 
läkemedelsanvändning i länet. Vi måste 
jobba med hela läkemedelsprocessen ända 
fram till att patienten får sin spruta eller 
sväljer sin tablett. Det finns exempel på 
missförstånd och fel som medfört att lä-
kemedlet skadar istället att lindra, dödar 
istället för att bota. System som bygger på 
felfria människor är farliga eftersom det 
är mänskligt att fela. Därför måste vi hela 
tiden bygga in högre säkerhet i våra läke-
medelsprocesser. Här har alla vi som kom-
mer i kontakt med läkemedel en viktig roll 
i arbetet för en ändamålsenlig och därmed 
säker läkemedelsanvändning. 

Vill du fira 10-årsjubileet av läkemedels-
kommittén med detta i åtanke?

Anders Bergström
Ordförande 

Norrbottens Läkemedelskommitté 


