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På grund av att ett antal läkemedelsföretag 
överklagat Norrlandstingens tilldelnings-
beslut blev hela upphandlingen försenad 
och vi hade inga besked att gå ut med i 
början av april. 

Nu börjar rättsprocesserna nå slutpunk-
ten och en förteckning över flertalet rabat-
terade läkemedel finns nu publicerad på 
läkemedelskommitténs hemsida. 

De läkemedel som finns på denna för-
teckning kan avdelningarna redan idag 
börja använda med rabatt. Alltså dags att 
revidera bassortimenten!

Upphandlingen av sluten-
vårdsläkemedel är klar
På läkemedelskommitténs hemsida finns nu en förteckning över de  
upphandlade läkemedlen och aktuell information kring upphandlingen.

Norrbottens läkemedelskommitté har se-
dan våren 2008 ett antal uppföljningspara-
metrar för kostnadseffektiva läkemedels-
val. Uppföljningsparametrarna finns på 
”Uppföljningsportalen” i vänsterspalten 
på läkemedelskommitténs hemsida. 

Parametrarna visar jämförelser på lands-
tings- och divisionsnivå och uppdateras 
kvartalsvis. Nytt från april är att det nu 
också går att se på klinik/basenhets-nivå. 

För att kunna se just din enhets läkeme-
delsförskrivning och kunna jämföra den 
med andra behöver du ha statistikprogram-
met Business Objects med titta-behörighet 
installerat på din dator. 

Om du saknar programmet, ta kontakt 
med Teknikakuten.

Uppföljningsportalen 
– kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning

Notera att vissa läkemedel i förteckning-
en har avropsordning. Detta innebär att vi 
måste välja det läkemedel som står först. 
När detta läkemedel inte går att få tag på 
väljer vi därpå följande i ordning.

Rättsprocessen pågår fortfarande för 
återstående läkemedelssubstanser där vi 
ännu inte har kunnat teckna avtal. Det 
handlar om ett tiotal substanser där fyra 
läkemedelsföretag överklagat vårt tilldel-
ningsbeslut. Vi återkommer så snart beslut 
är taget kring dessa tio läkemedel.

Anders Bergström

Hitta hemsidan
För att hitta till läkemedels kommitténs 
hemsida i den nya designen av 
landstingets in- och utsida.

INSIDAN: Peka på  rubriken Läke
medel i den  blåfärgade menyn.

UTSIDAN (nll.se): Gå via A-Ö. 
Klicka på L så hittar du Läkemedels-
kommittén.



Varje år sedan 1998 har landstingen 
ersatts för kostnaderna för läkemedels-
förmånen genom en särskild överens-
kommelse om ekonomiskt bidrag, det 
så kallade statsbidraget för läkemedels-
förmånen. Överenskommelsen blev klar 
i mars och gäller nu statsbidragen för 
2009 och 2010. För Norrbottens del få 
vi 653 miljoner kronor för år 2009. 

I överenskommelsen ingår att staten 
och landstingen ska dela på eventuella 
över- och underskott i läkemedelsför-
mån och slutenvårdskostnader sam-
mantaget genom en särskild vinst- och 
förlustdelningsmodell. 

Staten vill att landstingen ska priorite-
ra kostnadseffektiv läkemedelsanvänd-
ning och anmodar därför landstingen att 
redovisa hur de gör TLVs beslut kända 
i sina verksamheter. Staten betonar i 
detta sammanhang vikten av en integre-
ring av Svensk Informationsdatabas för 
Läkemedel (SIL) i landstingets läkeme-
delsjournalsystem. Parterna är överens 
om att SIL ska vara integrerat i samtliga 
landstings datasystem senast den 31 de-
cember 2009.

Anders Bergström

Statsbidrag 
med villkor

På läkemedelskommitténs hemsida finns 
nu finns en aktuell lista över rekommen-
derad lagerhållning av antidoter på länets 
sjukhus samt på Norrlands universitets-
sjukhus i Umeå.

Antidotlistan finner du längst upp till 
vänster på hemsidan. Där finns informa-
tion om Giftinformationscentralens (GIC) 
rekommendationer, beskrivning av an-
vändningsområde samt kostnad och håll-
barhet. Listan är utarbetad av apotekare 
Ann-Christin Carré och överläkare Håkan 
Hällgren. 

Av de ungefär 5000 läkemedlen i Sverige 
utgör de flesta ett av flera alternativ att 
välja mellan när patienten ska behandlas. 
Men vad innebär det egentligen att välja 
rätt behandling? Om en patientgrupp får 
ett läkemedel som i samhällsperspektivet 
ger störst nytta men samtidigt är mycket 
kostsamt, vad händer då med andra patien-
tegrupper när det blir stora hål i sjukvår-
dens budget?

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsver-
ket (TLV tidigare LFN), har sedan några 
år presenterat genomgångar med god väg-
ledning om kostnadseffektivitet. Genom-
gångarna av olika läkemedelsgrupper har 
bidragit till miljontals kronor i minskade 
överkostnader till följd av indragen läke-
medelsförmån och tvingande prissänk-
ningar mot läkemedelsföretagen. 

TLV har dragit in rabatten för läkeme-
del med låg kostnadseffektivitet men man 
har även lyft fram enskilda preparat som 
de mest kostnadseffektiva valen. Här har 
man använt sig av metaanalyser med därpå 
följande hälsoekonomiska slutsatser. 

Kort hållbarhet på slutsatser
Hälsoekonomi bygger på resultat från be-
gränsade analysmodeller med ibland kort 
hållbarhet. Samhället är komplicerat och 
förutsättningarna förändras över tiden. 
Priserna på läkemedel och andra kostnader 
kan ibland ändras snabbt. 

Ett exempel finner vi från genomgången 
av läkemedel mot migrän som presentera-

Drömmen om det bästa läkemedlet
Det finns ett obegränsat behov av sjukvård och behandlingsmetoder samtidigt som sjukvården har 
begränsade resurser. I denna verklighet måste vi se till att bästa möjliga vård ges till så många som 
möjligt. Hur får vi denna ekvation att gå ihop?

des i början av 2008 [1]. Rizatriptan lyftes 
då fram av TLV som den mest kostnads-
effektiva triptanen då den hade ett aningen 
lägre pris än sumatriptan. Men idag är 
sumatriptan-generika sex gånger billigare 
än rizatriptan. 

Dilemmat antidepressiva
TLV har under 2008 även gått igenom 
läke medel mot depression [2] där fokus 
ligger på en egen metaanalys kopplad till 
en hälsoekonomisk studie med siffror på 
de miljardbelopp depressionssjukdomar 
orsakar samhället. Metaanalysen är i sig 
mycket välgjord och stämmer väl överens 
med en andra metaanalyser [3] där sub-
stanserna sertralin, venlafaxin, mirtazapin 
och escitalopram framstår som effektivas-
te val. 

TLV ger escitalopram en särställning 
trots att det är mångdubbelt dyrare än ge-
neriskt citalopram/sertralin samt att läke-
medlet ännu använts relativt lite i klinisk 
vardag jämfört med andra antidepressiva. 
Men eftersom samhällskostnaden för de-
pression uppskattas vara så stor menar 
TLV att det ändå är mest kostnadseffektivt 
att använda escitalopram trots att de klinis-
ka skillnaderna till förmån för preparatet 
är högst marginella i metanalyserna. För 
riket skulle en övergång från andra anti-
depressiva till escitalopram kosta sjukvår-
den 900 miljoner och i Norrbotten skulle 
vi få en merkostnad på cirka 28 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ungefär 5% av 

Antidotlista på hemsidan
Antidotlistan är skrivskyddad och kan 

bara uppdateras av läkemedelskommittén. 
För de enheter som behöver snabb tillgång 
till länslistan över antidoter föreslår vi 
länkning.

Behandlingsanvisningar, detaljer om 
doseringen för respektive antidot finns att 
läsa i Läkemedelsboken som vi länkat upp 
i vänster spalt. 

Akutsjukvårdens lokala antidotlistor, 
med information om lagerplats på varje 
sjukhus, kommer att finnas på respektive 
sjukhus hemsida för akutsjukvården.

läkemedelsbudgeten. Skulle vi då få bästa 
möjliga vård till så många som möjligt? 
Vilka patientgrupper skulle vi låta drabbas 
av en försämring om vi tvingas omfördela 
resurserna? 

Anders Bergström

Referenser:
[1] Genomgången av läkemedel mot migrän.  
TLV Feb 2008.
[2] Genomgången av läkemedel mot depression.  
TLV Dec 2008.
[3] Cipriani A, et al. Comparative efficacy and  
acceptability of 12 new-generation antidepressants:  
a multiple-treatments meta-analysis. The Lancet. 
January 29, 2009, D01:10.1016/s.0140-6736 
(09)60046-5



Effekten av fenylpropanolamin som mo-
noterapi vid rinit är dåligt dokumenterad 
i publicerad litteratur. Mot bakgrund av 
kända biverkningar finns därför skäl att 
vara restriktiv med förskrivning av detta 
läkemedel.

Rinexin innehåller sympatikomimetikat 
fenylpropanolamin och används vid aller-
gisk slemhinnesvullnad och vasomotorisk 
rinit. Läkemedlet är godkänt för använd-
ning från sex års ålder. I Sverige finns Ri-
nexin numera endast tillgängligt i form av 
depåtabletter. Förskrivningen till norrbott-
ningar är störst i landet.

Effekt vid monoterapi svårvärderad
Effekten av fenylpropanolamin som mo-
noterapi vid rinit är svår att värdera då un-
derlaget i publicerad litteratur är mycket 
begränsat. Studier som kan återfinnas 
gäller huvudsakligen kombinationer med 
exempelvis antihistaminer eller andra be-
redningsformer av fenylpropanolamin

Några småskaliga studier har dock ge-
nomförts där effekten av fenylpropano-
lamin i monoterapi har undersökts vid 
olika typer av tillstånd associerade med 
slemhinnesvullnad i näshålan hos vuxna. 
Majoriteten är av äldre datum och har låg 
kvalitet. I flera fall går det inte att från 
studie redovisningen bilda sig en tydlig 
uppfattning om metodologi och/eller re-
sultat.

Effekten av Rinexin är 
dåligt dokumenterad
Saxat ur Uppsala läns läkemedelskommittés nyhetsblad  
”Recept på behandling” och anpassat till förbrukningen i Norrbotten.

Två relevanta studier
Endast två studier med tillräcklig veten-
skaplig relevans har kunnat återfinnas i 
PubMed.

I den första studien randomiserades 70 
patienter med vasomotorisk rinit till dub-
belblind behandling i fyra dagar med fe-
nylpropanolamin 100 mg, 50 mg eller pla-
cebo två gånger dagligen. I den godkända 
doseringen av 50 mg två gånger dagligen 
sågs ingen skillnad mot placebo, medan de 
som gavs den högre doseringen uppvisade 
symtomlindrande effekt.

I den andra studien undersöktes den 
akuta effekten av fenylpropanolamin på 
storleken av maxillarostiet hos patienter 
med rinosinuit. Tjugo patienter randomi-
serades till dubbelblind behandling med 
100 mg fenylpropanolamin eller placebo. 
Den symtomlindrande effekten av 100 mg 
fenylpropanolamin två gånger dagligen 
jämfördes också mot placebo i sju dagar 
hos samma patienter. Fenylpropanolamin 
skiljde sig ej från placebo. Rinexin är i 
Sverige ej godkänt på denna indikation.

I ett bakgrundsdokument till Läkeme-
delsverkets behandlingsrekommendation 
för allergisk rinit anges att den kliniska ef-
fekten av slemhinneavsvällande medel vid 
allergisk rinit generellt är marginell och att 
dokumentationen är dålig.

Ändrad rekommen-
dation vid rinit
Vi har ändrat rekommendationen vid 
rinit till Rhinocort Aqua eftersom 
ingen Budesonid-generika finns till-
gänglig på grund av produktionspro-
blem. Enligt besked från tillverkaren 
kvarstår problemet. Det är ovisst om 
och när produkten återkommer på 
marknaden.

Biverkningar
Biverkningar förekommer hos 5–20% av 
behandlade patienter, där de vanligast fö-
rekommande inkluderar nervositet, sömn-
svårigheter, muntorrhet, torrhetskänsla i 
näsan, miktionssvårigheter och urinreten-
tion. 

Fenylpropanolamin kan i sällsynta fall 
ge övergående blodtrycksstegring och för-
siktighet rekommenderas vid hypertoni 
och kardiovaskulär sjukdom.

Hjärnblödning anges i produktresumén 
för Rinexin som mycket sällsynt biverk-
ning. En ökad risk för hemorragisk stroke, 
framförallt hos kvinnor, har uppmärksam-
mats i USA huvudsakligen baserat på en 
amerikansk fallkontrollstudie. Det begrän-
sade antalet fall och andra metodologiska 
svagheter gör dock att resultaten behöver 
bekräftas i andra studier innan slutsatser 
om ett ev orsakssamband kan dras.

I det svenska biverkningsregistret Swe-
dis finns ett fall av subdural blödning 
(denna patient stod även på warfarin) och 
två fall av cerebral blödning vid behand-
ling med fenylpropanolamin. 

Antalet rapporter för de 10 vanligaste 
biverkningsdiagnoserna för fenylpropano-
lamin i Swedis är: 35 psykiatrisk störning, 
20 urtikaria, 14 hudutslag, 12 urinreten-
tion, 8 miktionsstörning, 7 ångest, 7 kon-
fusion, 6 palpitationer, 6 pruritus, 5 yrsel 
och 5 huvudvärk.

Mer än hälften av de psykiatriska stör-
ningarna var rapporterade hos barn över 
sex år som behandlades med Rinexin oral 
lösning, vilken inte längre finns tillgänglig 
i Sverige.

 Sofie Schwan  Pär Hallberg
 Apotekare  Klinisk farmakolog
 Uppsala läkemedelsinformationscentral
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I fjol spelade Stadsvikens vårdcentral den 
satiriska pjäsen Dr Knock. Med hälsoupp-
lysning och skämselpropaganda kunde 
doktor Knock skapa kunder till sin mot-
tagning. Sköterskor och läkare fick mer 
jobb. Hälsa blev ett tillstånd av bristfällig 
undersökning. 

Läkemedelskommittén planerade att be-
lysa ämnet vid en kurs med Bertil Hagström 
som skrivit en avhandling om följsamhet. 
Tyvärr tvingades vi ställa in kursen, men vi 
återkommer. 

I avvaktan på detta utlyser vi en tävling. 
Frågeställningarna är inte ovanliga. Dagens 
sjukvård hanterar oro för hälsa, rädsla för 
allvarlig sjukdom och värdering av riskfak-
torer i allt större utsträckning. Cancerfobi, 
ångest och avsaknad av mening med livet 
blir allt vanligare problem.

Du är i 60 års åldern. I din släkt finns en hel del hjärtsjuklighet. Ditt blodtryck 
ligger lite högt – eller var det kolesterol som var 6,3? Skulle du då vilja öka din 
chans att klara dig ifrån en hjärtinfarkt eller hjärtdöd från 97 % till 98 % på 3-4 
års sikt med ett läkemedel? Hur skulle det verka om vinsten kom på 5-10 år sikt?

Karin, 58 år, söker efter att ha blivit orolig för sitt hjärta. Svärmor har just dött 
av en infarkt, och grannen har köpt en blodtrycksmanschett. Karins tryck ligger 
på 160/100. Det är ju farligt, så Lisa blir rädd och söker läkare. Hon röker, har 
viss övervikt trots att hon promenerar en hel del med sina hundar. Rökningen är 
inget att göra åt – det har hon försökt så många gånger. Vikten kan kopplas till 
ett lätt förhöjt kolesterol – 6,7. Ska Karin få lugnande besked – grannen skräms 
i onödan, eller ska hon få reda på att medicinering är enda hoppet?

Svaren märkta med ”Riskabelt leverne” skickas till Norrbottens läkemedelskommitté 
före den 15 maj. Du kan även maila ditt svar till robert.svartholm@nll.se.  
Vinnare meddelas i nästa nummer.

Robert Svartholm, informationsläkare

Rätt svar – och bäst svar – på nedanstående två frågor belönas med två biobiljetter. 

1

2

Till sommaren tappar atorvastatin och rosu-
vastatin i låga styrkor, Lipitor® 10 mg och 
Crestor® 5 mg, sin subvention till följd av 
Tandvårds och Läkemedelsförmånsverkets 
genomgång. 

Norrbotten är ett av de län som har en 
relativt hög andel patienter med Lipitor® 
och Crestor®. Uppskattningsvis 2 000 pa-
tienter i länet kommer inte längre att kunna 
få sitt läkemedel med rabatt i juni. Det kan 
vara lämpligt att på respektive mottagning 
före sommaren diskutera en gemensam po-
licy för blodfettssänkande läkemedel.

Simvastatin är ett mer kostnadseffektivt 

Simvastatin i första hand, men sedan?
alternativ och länets förskrivare kommer, i 
en allt högre grad, att välja detta läkemedel 
vid receptförskrivning. Men frågan är vad 
de patienter som redan provat simvastatin 
och fått biverkningar ska erbjudas för läke-
medel? Här är pravastatin ett bra val med 
god dokumentation, full subvention och 
lågt pris. Men om inte heller den tolereras? 

Högre styrkor med Lipitor® eller 
Crestor® är alltjämt subventionerade och 
kan utgöra ett alternativ vid höga LDL-
nivåer. De har ingen skåra och vid delning 
bör en tablettdelare användas. 

Anders Bergström

Snart E-dos och SIL
Norrbottens, Jämtlands och Hallands ge-
mensamma styrgrupp för VAS beslutade i 
november att E-dos och SIL ska integre-
ras under 2009. Arbetet pågår nu för fullt 
och bedömningen är att en integration ska 
kunna vara igång under året. Läkemedels-
kommittén planerar därför en utbildnings-
omgång under hösten för samtliga läkare i 
länet. 

Annonsering kommer i utbildningskalen-
dariet på läkemedelskommitténs hemsida.

Kom ihåg att söka 
utbildningspengar 
Landstinget har öronmärkt 500 000 kronor för producentobunden 
utbildning om läkemedel.

Pengarna finns hos Norrbottens läkemedelskommitté som 
ansvarar för att fördela dem till lokala och regionala utbildningsi-
nitiativ i Norrbottens läns landsting. Ansökan om medel kan ske 
fyra gånger per år och ska göras av medicinskt ledningsansvarig.

Se läkemedelskommitténs hemsida.
Riskhantering och 
riskkommunikation

TÄVLING


