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Dags för fri utbildning i länet
Nu finns förutsättningar för fler producentoberoende läkemedels-
utbildningar! Landstinget satsar nämligen en halv miljon kronor på 
läkemedelsrelaterad fortbildning i länet. 

Läs mer på sid 4.

Anmäl dig till
Norrländska läkeme-
delsdagarna i Umeå 
29-30 januari 2008

De fyra nordliga läkemedelskom-
mittéerna anordnar för fjärde året 
utbildningen Norrländska läkeme-
delsdagarna i Umeå. Utbildningen 
försöker besvara kritiska frågor av 
praktiskt värde för vården utifrån 
dagens evidens. Detta med hänsyn 
till resurser ute på ”fältet” och andra 
både hårda och mjuka faktorer som 
en läkare i praktisk vård måste ta 
hänsyn till. 

Några rubriker ur programmet:
Genus och läkemedel, Nytt på in-
fektionsfronten, FAS-UT II, Disease 
mongering, Restless legs, Hur synen 
på betablockerare förändrats, KOL-
läkemedel, Hjärtsvikt, Osteoporos 
samt Läkemedelsindustrin och eti-
ken (Peter Rost). 

Hela programmet finns på NLL-
insidans kalendarium för läkeme-
delsrelaterade utbildningar. Program 
är under utskick till samtliga verk-
samheter. Sista dag för anmälan är 
15 januari 2008.

Blygsam effekt 
av fetmaläkemedel
En ny metaanalys i British Medical Journal 
(BMJ  2007;335:1194-1199, 8 December) 
konstaterar att de tre fetmaläkemedlen si-
butramin, orlistat och rimonabant har en 
lika blygsam effekt, med resultat på vikt-
nedgång strax över placebonivå. De sam-
manställda studierna i metaanalysen är alla 
företagssponsrade så resultaten ”in real 
life” blir knappast bättre än för huvuddelen 
av patienterna. I metaanalysen diskuteras 
kardiovaskulär riskprofil samt skillnader 
i effekt och biverkningar med preparaten 
som utöver diet och motion har en plats i 
behandlingen av en liten andel obesa pa-
tienter.

Undersökningar från Socialstyrelsens 
receptregister visar att många av dessa pa-
tienter tar sina fetmaläkemedel högst spo-
radiskt. Nytillskottet rimonabant används 
dessutom inte sällan av patienter som sam-
tidigt medicinerar med antidepressiva läke-
medel. Rapporter om ångest/depression i 
samband med detta läkemedel fanns redan 
vid lanseringen och har eskalerat så pass 
att Läkemedelsverket nu kontraindicerat 
depression sedan augusti -07.

Norrbottningarna har lagt ut över 4 mil-
joner kronor i år på fetmaläkemedlen, va-
rav 2,5 miljoner är subventionerade skat-
temedel. Alla tre läkemedel är ungefär lika 
stora i användning. Om det är indicerat att 
använda ett läkemedel rekommenderar lä-
kemedelskommittén i så fall orlistat i för-
sta hand. Uppföljning av behandlingen är 

dock alltid a och o, eftersom effekten är 
modest och många patienter dessutom 

inte tar sina tabletter kontinuerligt. 
Om uppföljningen visar mindre 
viktminskning än 5% efter tre 

månader bör därför läkeme-
delsbehandlingen avslutas. 

Se läkemedelskommitténs 
hanteringsordning 

på hemsidan under 
rubriken ”Gransk-
ning av nya läke-
medel”. 

Anders Bergström



Lipidsänkning vid hjärtsvikt 
– ännu inga bevis för mortalitetsvinst
Behandling med lipidsänkande läkemedel, 
i första hand statiner, i samband med före-
komst av manifest kranskärlssjukdom utgör 
en av hörnstenarna då vi försöker minska 
risken för klinisk försämring av tillståndet 
i form av symtomgivande angina pectoris, 
hjärtinfarkter och död. Statinerna har här i 
ett flertal stora studier sedan drygt tio år vi-
sat sig ha effekt och att inte rekommendera 
statinbehandling vid manifest kranskärls-
sjuka, även högt upp i åldrarna hos våra 
pigga äldre, är att betrakta som försumlig-
het i yrkesutövningen. 

Vi har ett flertal preparat att välja mel-
lan och simvastatin är det självklara första-
handspreparatet, då det har en synnerligen 
god dokumentation och är mycket billigt, 
så kostnadseffektiviteten är utomordentlig. 
Måldosen är 40 mg och om biverkningar 
tillstöter kan man antingen sänka dosen el-
ler byta preparat. 

Vid preparatbyte har vi att välja mellan 
pravastatin, som har god dokumentation, 
och atorvastatin som är en mer potent 
LDL-sänkare och likaledes har en god do-
kumentation, samt fluvastatin. Sekundär-
profylaktiskt bör man eftersträva ett LDL 
på <=2.6 mmol/l eller ett totalkolesterol på 
<=4.5 mmol/l. 

Studie på 5 000 patienter
En svaghet i alla studier har varit från-
varo av patienter med hjärtsvikt, detta på 
grund av hjärtsviktpatienternas höga mor-
talitet trots modern behandling, vilket gör 
det svårare att bevisa effekt av kolesterol-
sänkande behandling. AstraZeneca har nu 
förtjänstfullt publicerat en stor studie för 
att belysa detta dilemma. I New England 
Journal of Medicin (1) redogörs hur ca 
5 000 patienter med hjärtsvikt på ischemi-
basis i åldern 60 år och uppåt utan pågå-
ende statinbehandling randomiserades till 
10 mg rosuvastatin eller placebo dagligen. 
Medianuppföljningstiden var 33 månader. 
Primärt utfallsmått var kardiovaskulär död, 
hjärtinfarkt och slaganfall. 

I placebogruppen drabbades 12,3% av 
patienterna av något av detta medan be-
handlingsgruppens motsvarande incidens 
var 11,4%. Skillnaden var inte statistiskt 
signifikant. Emellertid kunde man se en 
signifikant skillnad i antalet sjukhusinlägg-
ningar i den behandlade gruppen, något 
man säkert kommer att lyfta fram i fortsatt 
marknadsföring.

Det finns ingen bra förklaring till varför 
man inte kunde se någon effekt. Huruvida 
den höga medelåldern, 73 år, (40% var över 
75 år) bidrar kan ju tyckas rimligt, i synner-
het då hjärtsvikten i sig inte med säkerhet 
förbättras av lipidsänkande behandling.

Hur ska vi göra idag?
Vid manifest kranskärlssjuka kvarstår indi-
kationen för lipidsänkande behandling och 
detta bör gälla även vitala personer >80 år.  
Om vi däremot upptäcker en hjärtsvikt så 
bör våra ansträngningar i första hand riktas 
mot att genomföra en optimal hjärtsviktste-
rapi innan vi eventuellt adderar en lipidsän-
kare. Här kan vi även diskutera subgrupper 
som diabetiker etc, men det kräver en mer 
in-gående beskrivning. 

Vid akut koronart syndrom insätts ko-
lesterolsänkande behandling i sedvanlig 
ordning. I situationer av hjärtsvikt och 
polyfarmaci torde nyttan av den koleste-
rolsänkande terapin kunna ifrågasättas. 
Det betyder inte att vi idag ska sätta ut all 

lipidsänkande behandling hos våra hjärt-
sviktande patienter utan vi bör invänta den 
diskussion som följer i spåren av denna pu-
blikation.

Förskrivande doktorer bör också ha i 
åtanke att i första hand använda läkemedel 
med bevisad dokumentation på hårda end-
points, vilket även betonas i Socialstyrel-
sens Nationella riktlinjer för kranskärlsjuk-
dom. Rosuvastatin räknas för närvarande 
inte till den gruppen.

Kjell Melander
Spec. inv. medicin

Medicinkliniken, Kalix Sjukhus
Ledamot av Norrbottens 

Läkemedelskommitté

Källa:
1. Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V, Böhm M, 
Cleland JG, Cornel JH, et al. Rosuvastatin in 
Older Patients with Systolic Heart Failure. 
N Engl J Med. 2007 Nov 5; [Epub ahead of print]



Läkemedelsverket publicerade i början på året nya behand-
lingsrekommendationer för astma.

I september ordnades det ett uppföljningsmöte där man gick 
igenom och diskuterade dessa rekommendationer. Ett av hu-
vudbudskapen är att astma inte är en enhetlig sjukdom utan 
behandlingen måste individualiseras. 

Behandlingstrappan har omarbetats med vissa förändringar. 
Antileukotrienernas roll har förtydligats; de ska framför allt 
användas vid samtidig rinit samt vid ansträngningsrelaterad 

Kombinationsbehandling vid hjärtsvikt 
ökar biverkningsriskerna
Hjärtsvikt är ett av de enskilt vanligaste till-
stånd som ger upphov till både inläggningar 
på våra sjukhus och för tidig död. Dessut-
om är tillståndet förknippat med en ordent-
ligt sänkt livskvalitet varför det är viktigt 
att hitta effektiva metoder att minska både 
det enskilda lidandet och i bästa fall skjuta 
upp den oundvikliga döden en tid. 

Eftersom hjärtsvikt är ett slutresultat av 
en långvarig sjukprocess drabbar den oss 
framför allt i högre åldrar då den långva-
riga hypertonins respektive kranskärlssju-
kans olika manifestationer kräver sin tribut. 
Ibland drabbar den även yngre personer där 
man ofta inte kan hitta någon säker bakom-
liggande sjukdom. 

Farmakologisk behandling
Oavsett bakomliggande orsak är den far-
makologiska behandlingen i det närmaste 
densamma. ACE-hämmare kombinerade 
med betablockad utgör grundbulten i be-
handlingen. Vid intolerans mot ACE-häm-
mare ges angiotensin-2-blockerare (ARB). 
Mot stassymtom ges diuretika. Om detta 
inte förslår tilläggs spironolakton, eplere-
non eller digitalis. 

Som ett alternativ till detta har vi sedan 
några år möjligheten att kombinera ACE-
hämmare och ARB, en kombination som i 
CHARM-studien visade sig kunna minska 
åtminstone sjukhusinläggningarna, ett fynd 
som man kunnat se även i andra liknande 
studier. Men någon övertygande effekt på 
mortaliteten har inte kunnat påvisas.

 I en artikel kallad ”Adverse Effect of 
Combination Angiotensin II Receptor 
Blockers Plus Angiotensin-Converting 

Enzyme Inhibitors for Left Ventricular 
Dysfunction. A Quantitative Review of 
data From Randomized Clinical Studies” 
av Phillips et al publicerad i Arch Intern 
Med.2007;167(18)1930-1936 belyser för-
fattarna biverkningarna av kombinations-
behandling genom en meta-analys av de 
fyra största studierna på området som hit-
tills genomförts. 

Sammanlagt 17 337 patienter inkludera-
des med en genomsnittlig uppföljningstid 
på 25 månader. Studierna i fråga var Va-
liant-studien, som jämförde valsartan och 
captopril mot enbart captopril, CHARM-
added, som jämförde candesartan+enalapril 
mot placebo, ValHeft som jämförde 
valsartan+ACE-hämmare mot placebo 
samt RESOLVD-studien som jämförde 
candesartan och enalapril mot enbart en-
alapril. För detaljer, se originalartikeln.

Biverkningar vanliga
Resultaten i studien visar, som förväntat, 
ökad andel som avslutar behandlingen 
på grund av biverkningar (NNH= 25, 
NNH=number needed to harm). Frek-
vensen syntomgivande hypotension ökar 
signifikant med NNH mellan 16-111 i de 
olika studierna. Försämrad njurfunktion 
(fördubbling av krea-värdet jämfört med 
utgångsvärdet) visade en NNH på 56 och 
hyperkalemi (S-k >5.4) NNH 36. Man be-
räknar att på 1 000 behandlade kommer 25 
avbryta behandlingen, 36 får symtomgi-
vande hypotension, 8 hyperkalemi och 17 
nedsatt njurfunktion. 

Studien har förstås sina begränsningar, 
bland annat det snäva urvalet. I vilket fall 

är det dessa studier som oftast kommer på 
tal då nyttan av kombinationsbehandling 
diskuteras. Man ska komma ihåg, att man 
såg en minskad sjukhusinläggning, trots 
ovanstående biverkningar, något som ändå 
talar för att totalvinsten kan vara större än 
de besvär behandlingen tillför. Målet måste 
dock vara symtomlindring och inte morta-
litetsvinst med den kunskap vi har idag och 
att lindra är väl så viktigt som att bara för-
länga ett utdraget lidande.

Ovanstående meta-analys säger inte att 
kombinationsbehandling skall undvikas, 
men skärper kraven på att våra patienter 
är väl utvalda och att vi, framför allt, har 
en mycket god organisation, som klarar av 
att följa patienterna mycket tätt och rea-
gera då något inte står rätt till, vare sig det 
är subjektiva obehag eller objektiva fynd, 
som kräver åtgärd i de fall vi anser kombi-
nationsbehandling med ACE-hämmare och 
ARB indicerat.

Kjell Melander
Spec.inv.medicin

Medicinkliniken Kalix Sjukhus
Ledamot av Norrbottens 

Läkemedelskommitté

Nya rekommendationer 
för behandling vid astma

astma. För patienter med svår, behandlingsrefraktär allergisk 
astma har omalizumab tillkommit, en antikropp som binder 
IgE. Denna behandling initieras av lungspecialisterna. 

De nya rekommendationerna hittar man på Läkemedelver-
kets hemsida.

Mira Granberg
Internmedicin, PÄS

Ledamot av Norrbottens Läkemedelskommitté



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, Stig Andersson, stig.o.andersson@nll.se, Eskil Franzén, JOB reklambyrå (eskil@jobreklambyra.se).

Dags för fri 
utbildning 
i länet
Norrbottens läns landsting satsar 
en halv miljon kronor på produ-
centoberoende fortbildning inom 
läkemedelsområdet.

För en ändamålsenlig och evidensbase-
rad drift och utveckling av sjukvården 
måste våra medarbetare hålla en hög 
kunskapsnivå. Behovet av pengar för 
angelägen producentoberoende infor-
mation och fortbildning inom läkeme-
delsområdet har länge varit stort, där-
för har landstinget öronmärkt pengar 
till detta ändamål. Nu är det alltså dags 
att se över behovet av utbildning kring 
läkemedel i ditt verksamhetsområde! 

I dagsläget är det avsatt en halv mil-
jon kronor för 2008. Pengarna finns 
hos Norrbottens läkemedelskommitté 
som ansvarar för att fördela dem till lo-
kala och regionala utbildningsinitiativ 
i Norrbottens läns landsting. Ansökan 
om medel kan ske fyra gånger per år 
och ska göras av medicinskt lednings-
ansvarig. 

Kriterier för att få del av utbildnings-
bidraget är bland annat att utbildningen 
ska ha ett terapiinriktat fokus med lä-
kemedel som hel eller del-perspektiv. 
Utbildningen ska arrangeras fristående 
från läkemedelsföretag och vända sig i 
första hand till läkemedelsförskrivare. 
Fullständiga kriterier samt blankett för 
ansökan och ansökningsvillkor finns 
på läkemedelskommitténs hemsida un-
der rubriken ”Utbildning”.

Parallellt med de lokala utbildning-
arna kommer även läkemedelskommit-
tén att fortsätta ordna egna utbildningar 
i samarbete med de sjukvårdande verk-
samheterna. Förhoppningen är därmed 
att vi under 2008 ska kunna få fler te-
rapiinriktade producentoberoende ut-
bildningar.

Anders Bergström
Ordförande Läkemedelskommittén

Samsyn om nya 
läkemedel 

 
Ordförandena för landets läkemedelskommmittéer, LOK, vill skapa en 
nationell samsyn för hur nya läkemedel ska introduceras i Sverige. Det är 
viktigt att patienterna får tillgång till rätt läkemedel på ett solidariskt och 
säkert sätt.

LOK stödjer SKL:s förslag om en samrådsgrupp med staten för att åstadkomma ett 
regelverk som säkerställer att patienter, oavsett var de bor i landet, får tillgång till rätt 
läkemedel genom klok introduktion och strukturerad uppföljning av nytta och risk.

Ett led i den nationella samsynen är att LOK nu i januari samlar landets experter 
inom gastroenterologi och företrädare för berörda myndigheter i syfte att skapa en 
modell för prioritering av vilka patienter som ska behandlas med TNF-alfa-hämmare 
och hur behandlingen ska följas upp. Se LOK:s pressmeddelande på läkemedelskom-
mitténs hemsida.

Anders Bergström
Ordförande Norrbottens Läkemedelskommitté

Marlene – ny assistent 
i läkemedelsfrågor

Läkemedelskommitténs kansli har fått en ny medar-
betare som heter Marlene Eliasson. Vår förra assistent 
Gudrun Marklund har blivit pensionär och Marlene 
tog över hennes uppgifter redan i november 2007.

Marlene är utbildad arbetsterapeut och har mång-
årig erfarenhet från patientarbete samt administration 
i hennes tidigare arbete inom primärvården Luleå. 

Välkommen Marlene!

Liten förpackning Heracil-
lin utanför förmånen
Heracillin 500 mg 30 st (filmdragerade tabletter) ingår fr.o.m 1 november 2007 inte 
längre i läkemedelsförmånen. Det betyder att apoteken inte får byta till billigare flu-
kloxacillinpreparat utan att kontakta förskrivaren och att kunden inte får rabatt (eller 
fritt om frikort finns) när 30-förpackning förskrivs.

Vidare har doseringen  750 mg 3 gånger per dygn av Heracillin godkänts vid 
Staph. Aureus-orsakade hud- och mjukdelsinfektioner hos vuxna. Läs gärna tilläg-
get ”STRAMA NLL Rekommendationer” på Läkemedelskommitténs hemsida under 
rubriken Läkemedel i Norrbotten/Rekommendationslistan/Infektion. 

Förpackningar av läkemedlet på 50 respektive 100 st ingår fortfarande i förmånen.


