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Plåster på det onda
Ett plåster mot smärta, Norspan®, introducerades i Sverige för fyra år sedan. 
Plåstret innehåller opioiden buprenorfin i låg dos. Det marknadsförs just nu 
intensivt mot artros och andra ledsmärtor. Läkemedelskommittén konstaterar 
i sin Hanteringsordning bristande evidens för användning av plåstret och 
efterlyser fler och bättre studier.

ledsjuk domar som exempelvis 
artros. Vi har därför arbetat fram 
en Hanteringsordning (se Läke
medelskommitténs hemsida) 
för hur vi tycker att buprenor
finplåstret kan användas i länets 
sjukvård. Där konstaterar vi 
bristande evidens och efterlyser 
fler och bättre studier.
   Vid artros bör man först 
överväga ickefarmakologisk 
terapi (se www.fyss.se) och 
vid behov smärtbehandling 
med paracetamol och därefter 
tillägg av peroral opioid i lägsta 
möjliga dos. NSAID kan ibland 
användas som tillägg i lämplig 
dos under begränsad tid.
   Det finns indicier att patienter 
som använder buprenorfinplås
ter inte sällan använder andra 
opioider [3]. Detta är olämpligt 
då buprenorfins antagonis
tiska effekt kan förhindra andra 
opioi ders smärtstillande effekt 
och orsaka ett högre opioidintag 
än nödvändigt. 

Prova att avsluta
Norspan® uppvisar begränsad 
dokumentation. Patienter med 
ledsmärtor, såsom artros, 
upplever smärta i pe
rioder med varierande 
intensitet. Därför är 
det extra viktigt att de 

patienter som behandlas med 
Norspan® noggrant följs upp 
och utvärderas.
   Ett förslag kan vara att prova 
utsättningsförsök varje halvår 
eller år för att utvärdera om be
handlingen verkligen fungerar 
och behövs. Behandlingen kan 
avslutas direkt utan nedtrapp
ning då buprenorfins farmako
logiska egenskaper och depån 
i hudvävnaden motverkar risken 
för abstinens.

Anders Bergström
Ordförande Läkemedelskommittén

Buprenorfin är en synte
tisk opioid och beskrivs ha en 
blandad agonistantagonistisk 
effekt på flera opioidreceptor
system. Den smärtstillande ef
fekten härrör främst från partiell 
opioidagonism på myopioid
receptorn. Buprenorfin skiljer 
sig från rena opioidagonister 
som exempelvis fentanyl bland 
annat genom en längre tid till 
effekttillslag, längre effekt
duration och låg korrelation 
mellan plasmakoncentration och 
analgetisk effekt [1].
   Buprenorfinplåstret, Norspan®, 
godkändes för försäljning 2005. 
Plåstret ska bytas veckovis och 
upptitreras från lägst dos. Full 
analgetisk effekt uppnås inte 
förrän efter 23 dagar. Vanliga 
biverkningar är illamående, för
stoppning och hudbesvär såsom 
erytem och pruritus.

IntensIv marknadsförIng
Läkemedelsföretaget framhåller 
i sin intensiva marknadsföring 
den låga risken för beroende 
pch toleransutveckling. Här 
saknas dock klinisk dokumen
tation på detta, från plåster
beredningen. Argumenten 
bygger enbart på teoretiska 
resonemang om buprenorfins 
farmakologiska egenskaper 

samt den jämna plasmakoncen
trationen som kan uppnås med 
plåster.
   Buprenorfinplåstret har en 
bred indikation för alla typer av 
opioidkrävande smärttillstånd. 
Indikationen snävades dock 
in tidigare i år till att omfatta 
enbart måttlig smärta. Läke
medelsföretaget har tydligen 
haft svårt att bestämma sig för 
vilka patienter som egentligen 
ska ha nytta av Norspan®. 

vIlseledande InformatIon   
Plåstret lyfts idag alltmer fram 
som ett smärtstillande alterna
tiv till patienter med långvarig 
smärta såsom artros eller andra 
ledsmärtor då paracetamol inte 
räcker till. Man inriktar sig på 
patienter med behov av opioid
tillägg alternativt NSAID. För 
denna marknadsföring anmäldes 
företaget av Läkemedelsverket 
som anser att argumenten är 
ovederhäftiga och vilseledande. 
NBL såg överträdelsen som 
allvarlig och dömde läkeme
delsföretaget till böter [2].

Läkemedelskommittén 
konstaterar att buprenorfin
plåstret har begränsade nischer 
för användning men att det på 
senare år alltmer marknadsförts 
mot stora patientgrupper med 
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Anslut till E-dos  
före 27 november

Snart blir Apodos säkrare när det 
elektroniska Apodos-receptet 
(E-dos) integreras i landstingets 
journalsystem VAS. 

E-dos beräknas integrerat till 
slutet av november 2009. Alla för - 
skrivare kommer då enkelt att 
kunna se patientens aktuella 
läke  medelslista och kommer bara 
att behöva ordinera från ett enda 
ställe.

För att integrationen ska 
fungera är det mycket viktigt att 
samtliga läkemedelsförskrivare är 
anslutna till E-dos. De förskrivare 
som idag inte har någon 
inloggning i E-dos måste alltså 
ansluta sig före 27 november. 

Anslutningen behöver bara 
göras en enda gång för att du 
som läkemedelsförskrivare 
därefter automatiskt ska kunna 
se E-dosreceptet direkt via VAS 
läkemedelsmodul. Skulle du 
inte vara ansluten till E-dos efter 
integrationen innebär det att du 
inte har tillgång till E-dosreceptet 
eller aktuell läkemedelslista när du 
ska ordinera.

För att ansluta dig kan du 
gå in och följa instruktionerna 
via Insidan – Rubrik Läkemedel 
på svarta listen längst upp, eller 
via www.apoteketfarmaci.se. 
VAS-administratörerna kan hjälpa 
till om flera förskrivare behöver 
anslutas.

Varning för Apodos
Apodos är en förskrivningsmetod som kräver 
ordentlig information och uppföljning. Riskerna 
måste tydliggöras, menar Rorbert Svartholm och 
beskriver två typiska fall.

Emma är ganska sjuklig 
som många andra i 80års
åldern. Hennes höft är besvär
lig, men ortopedins tekniska 
utveckling möjliggör en opera
tion. Tyvärr blir protesen infek
terad och vid utskrivningen ska 
hon ha antibiotika. ”Vi sätter in 
Apodos, då det är så mycket att 
hålla reda på.” 

Emma blir glad, det är enkelt 
med påsar. Vid återbesöket är 
höften förstörd och Emma plå
gas av smärtor och är rullstols
bunden. Ingen talade om för 

Emmas anhöriga att antibioti
kan inte ingår i påssortimentet 
utan måste beställas separat,  
så Emma har varit obehandlad.

Agda har svår hjärtsjuka och 
har fått upprepade stroke trots 
intensiv läkemedelsbehandling 
delad via Apodos. 

Vid tredje stroken byts 
Trombyl mot Plavix innan Agda 
förs till korttidsboendet, där hon 
som vanligt får sina påsar, nu 
med lite färre tabletter. Efter tre 
månader upptäcks vid den årliga 
genomgången att ”hon” inte 

hämtat ut Plavix, som ska rekvi
reras separat bredvid påsarna.
   
oPersonlIg modell
Apodos är avsedd för patienter 
med stabil medicinering, och 
ska avlasta den som delar i  
Dosett. Metoden möjliggör 
också att en sätter in, en annan 
sätter ut och en tredje signerar 
och förlänger förskrivning. Nå
gon annan ansvarar för delning 
till patient och ytterligare någon 
annan hämtar ut och rekvire
rar. En opersonlig modell som 
inbjuder till felgrepp. Sjukvår
dens sparande skapar risker för 
patienten.

Den som ordinerar i Apodos 
måste tydligt informera den 
gamla patienten och dennes 
anhöriga eller hemtjänst om 
metoden och ordinationen. Den 
som delar och rekvirerar måste 
hela tiden kontrollera intag 
och rekvisition. Den som ger 

patienten medicinerna, ibland 
utifrån en primärkommunal 
signeringslista, måste läsa alla 
rader och rutor på det flersidiga 
Apodosreceptet (som kanske 
är för gammalt). Den som för
länger ordinationen måste kolla 
att avsedd medicin hämtats ut.

PatIentsäkerheten
Vem är ansvarig för att Emma 
sitter i rullstol och har ont? 
Vem är ansvarig för att Agda 
varit utan antitrombosmedicin i 
flera månader och riskerat en ny 
stroke? Vem ansvarar för att inte 
Signe råkar ut för detsamma 
snart?

Frågan är om ett flitigt 
bruk av ett så trubbigt verktyg 
som Apodos är förenligt med 
moderna krav på patientsäker
het. Oavsett behöver riskerna 
tydliggöras.

Robert Svartholm
Informationsläkare

Nytt antidepressivum godkänt
Valdoxan®  (agomelatin) är ett  läkemedel av en ny typ; ”melatonergt anti-
depressivum”, som håller på att introduceras på marknaden. 

Valdoxan har godkänts 
för bruk i Europa, men ingår 
(ännu) ej i läkemedelsförmånen 
i Sverige, varför användningen 
fortsatt kommer att vara blyg
sam. Det kan kanske ändå vara 
av intresse att läsa intressanta 
formuleringar ur EMEAs moti
vering till beslutet. 

Preparatet är som vanligt 
bara testat i korta serier (upp till 
26 veckor) och hos ett begränsat 
antal patienter. Förklaringen 
till godkännandet är mest att 
det nya verkningssättet och den 
annorlunda biverkningsprofilen 
kan motivera ett visst nyttjande. 
Under en lång tid framöver 
kommer medlet således att vara 
ett ”sista halmstrå” om inget 
annat fungerar. 

korttIdsstudIer
I EMEAs yttrande kan man 
läsa att korttidsstudierna visade 
att Valdoxan hade större effekt 
än placebo i de två studier där 
ingen aktiv komparator använ

des. I de tre andra studierna, 
där en aktiv komparator ingick, 
påvisades ingen skillnad i 
resultat mellan de patienter som 
fick Valdoxan och de som fick 
placebo. Dock påvisades ingen 
effekt av vare sig fluoxetin eller 
paroxetin i två av dessa studier, 
vilket gjorde resultaten svår
tydda. Extrastudien visade att 
agomelatin hade större effekt 
än sertralin, med en skillnad på 
1,68 i HAMD skalan efter sex 
veckor.

långtIdsstudIe
I den första långtidsstudien 
påvisades ingen skillnad mel
lan Valdoxan och placebo vad 
gäller att förhindra återkomsten 
av symtom under 26 veckors 
behandling. Men den andra 
studien visade att symtomen 
återkom hos 21 procent av de 
patienter som fick Valdoxan i 
24 veckor (34 av 165) jämfört 
med 41 procent av de patienter 
som fick placebo (72 av 174).

motIverIng
Kommittén för humanläke
medel (CHMP) konstaterade 
att fördelarna med Valdoxan 
vid behandling av depression 
kan vara färre än med andra 
läkemedel mot depression. Men 
eftersom läkemedlet har ett nytt 
verkningssätt, få biverkningar 
och en annan säkerhetsprofil än 
befintliga läkemedel mot de
pression, kom kommittén fram 
till att Valdoxan kan vara en 
värdefull behandling för vissa 
patienter under förutsättning  
att deras leverfunktion kontrol
leras ofta. 

Därför fann CHMP att för
delarna med Valdoxan är större 
än riskerna vid behandling av 
egentliga depressionsepisoder 
hos vuxna. Kommittén rekom
menderade att Valdoxan skulle 
godkännas för försäljning. 

Robert Svartholm
Informationsläkare

Referens: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/valdoxan/H-915-sv1.pdf )
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rekvIsItIonsläkemedel
Kostnaden för humanläke medel, 
ATCkod AV, som rekvirerats 
i vårt landsting (huvudsakligen 
slutenvård) var 151,7 Mkr (AUP 
exkl moms), en ökning med  
6,2 Mkr (4,2 %) jämfört med 
före gående  period.

Läkemedelsutvecklingen 
2008-2009 Nu kan vi redovisa läkemedelsutvecklingen i Norrbotten 

för 12-månadersperioden juli 2008 - juni 2009.

Utfall och 
förändringar 
på olika ATC-
nivåer jämfört 
med föregående 
12-månaders-
period. Som synes 
står L-gruppen 
för den största 
ökningen.

De 10 största läke-
medels grupperna 
(ATC-nivå 3) står 
för 52% av totala 
läkemedels kost -
naden i öppenvård, 
baserat på 
apotekens ut för-
säljningspris (AUP).

största kostnadsökningen

L-gruppen har ökat 
mest i absoluta 
tal. Den enda som 
minskat nämnvärt 
är A-gruppen.

öPPenvård
Den totala kostnaden (inkl pa
tientens egenavgift) för läkeme
del ATCkod AV, förskrivet till 
norrbottningar från arbetsplatser 
i Norrbotten och uthämtat på 
apotek, uppgick till 697,6 miljo
ner kronor (exkl moms) baserat 
på  apotekens utförsäljningspris 
(AUP). Det innebär en ökning 
med 4,5 Mkr (0,7 %)  jämfört 
med föregående period.

Volymen läkemedel samma 
period uppgick till 167,4 Mkr 
dagliga definierade dygnsdoser 
(DDD), en ökning med 4,2 Mkr 
(2,6 %). Medelkostnaden per 
DDD för perioden var 4,17 kr, 
föregående period var den 
4,24 kr. 

Detaljerad statistik för öppen- och slutenvård presenteras på Läkemedelskommitténs hemsida. 

  Utfall  Föreg. period Diff Diff %
  –––––––  miljoner kronor (AUP)  –––––––

Humanläkemedel totalt 697,6 693,1 4,5 0,7
N  - nervsystemet 133,0 132,1 1,0 0,8
A  - matsmältningsorgan och ämnesomsättning 116,0 116,3 -0,3 -0,2
C  - hjärta och kretslopp 109,4 110,3 -0,9 -0,8
L   - tumörer och rubbningar i immunsystemet 88,8 79,6 9,2 11,5
R  - andningsorganen 72,0 70,6 1,4 2,0
B  - blod och blodbildande organ 41,2 43,5 -2,3 -5,4
G  - urin- och könsorgan samt könshormoner 36,6 38,5 -1,8 -4,7
J   - infektionssjukdomar 28,9 27,1 1,8 6,8
M - rörelseapparaten 19,3 21,3 -2,0 -9,3
S  - ögon och öron 17,0 16,7 0,4 2,1
H  - hormoner exkl könshormoner 16,8 19,0 -2,3 -11,9
D  - hud 14,9 14,6 0,3 2,2
V  - varia 2,7 2,6 0,1 2,1
P  - antiparasitära, insektsdödande 0,9 0,9 -0,1 -8,1

  Utfall  Föreg. period Diff Diff %
  –––––––  miljoner kronor (AUP)  –––––––

 1  R03 - medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar 57,0 55,3 1,8 3,2
 2  L04 - immunsuppressiva medel 41,4 33,2 8,2 24,7
 3  C09 - medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 38,2 37,6 0,6 1,6
 4   A16 - övriga medel för matsmältning 37,3 35,2 2,1 6,1
 5  A10 - diabetesmedel 36,5 35,0 1,5 4,3
 6  N05 - neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel 35,4 35,6 -0,2 -0,7
 7  N06 - psykoanaleptika 35,4 35,7 -0,4 -1,0
 8  C10 - serumlipidsänkande medel 28,3 27,7 0,6 2,2
 9  N02 - analgetika 28,0 27,9 0,1 0,5
 10  N03 - antiepileptika 22,2 20,4 1,8 8,8

utfall och förändring

största läkemedelsgrupperna

  Utfall  Föreg. period Diff Diff %
  –––––––  miljoner kronor (AUP)  –––––––

 1  L04 - immunsuppressiva medel 41,4 33,2 8,2 24,7
 2  A16 - övriga medel för matsmältning 37,3 35,2 2,1 6,1
 3  J07  - vacciner 5,0 3,0 1,9 64,0
 4  N03 - antiepileptika 22,2 20,4 1,8 8,8
 5  R03 - medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar 57,0 55,3 1,8 3,2
 6  A10 - diabetesmedel 36,5 35,0 1,5 4,3
 7  L01  - cytostatika/cytotoxiska medel 10,6 9,1 1,4 15,6
 8  C10 - serumlipidsänkande medel 28,3 27,7 0,6 2,2
 9  C09 - medel som påverkar renin-angiotensinsystemet 38,2 37,6 0,6 1,6
 10  A12 - mineralämnen 4,3 3,7 0,6 15,1

utfall och förändring
  Utfall  Föreg. period Diff Diff %
  –––––––  miljoner kronor (AUP)  –––––––

Humanläkemedel totalt 151,7 145,6 6,2 4,2
L - Tumörer och rubbningar i immunsystemet 54,3 51,6 2,7 5,2
J  - Infektionssjukdomar 26,1 23,5 2,6 11,2
B  - Blod och blodbildande organ 23,2 23,2 -0,0 -0,1
N  - Nervsystemet 14,3 14,0 0,3 2,1
V  - Varia 10,6 10,2 0,5 4,5
M - Rörelseapparaten 6,0 5,8 0,1 2,3
A  - Matsmältningsorgan och ämnesomsättning 4,6 5,0 -0,4 -8,8
S  - Ögon och öron 3,5 3,4 0,1 4,1
H  - Hormoner exkl könshormoner 3,0 2,7 0,2 8,5
C  - Hjärta och kretslopp 2,8 2,8 0,1 1,9
D  - Hud 1,6 1,5 0,1 3,4
R  - Andningsorganen 1,1 1,2 -0,0 -3,9
G  - Urin- och könsorgan samt könshormoner 0,7 0,7 0,0 0,2
P  - Antiparasitära, insektsdödande 0,05 0,05 -0,0 -12,5

Stig Andersson



Kurs i riskvärdering  
och riskkommunikation
Medikaliserar vi för mycket? 
Om läkemedel, följsamhet och riskbegrepp. 
Kurs med Bertil Hagström, MD, 
allmänläkare, FoUenheten Borås.

Fredag  23 oktober kl. 9.00-15.30  
Brändö Konferens och fritidsby

För mer information och anmälan (senast 15 oktober) se Läkemedels-
kommitténs hemsida/ Läkemedelsrelaterad utbildning/Kalendarium

Nya riktlinjer om KOL
Läkemedelsverket har kommit med upp date rade  
behandlingsriktlinjer kring KOL. Sjukdomen be-
döms fortfarande vara under diagnostiserad och 
stundtals felaktigt astma-diagnostiserad. 

BehandlIng
Motion och rökstopp samt 
vacci nationer mot influensa och 
pneumokocker. Vid tillfälliga 
lindriga besvär vid stadium 12, 
kortverkande β2agonist (t ex 
Bricanyl) eller kortverkande 
antikolinergikum (t ex Atrovent).

Vid kontinuerliga besvär 
stadium 24; andfåddhet, hosta, 
trötthet, kan långverkande 
antikolinergikum (Spiriva) 
provas eventuellt med tillägg av 
långverkande β2agonist (t ex 
Oxis/Serevent). Vid upprepade 

• Vid kroniska besvär prova Spiriva alternativt långverkande β2- agonist. 
• Inhalationssteroider endast vid upprepade exacerbationer. 
• Ny stadieindelning av svårighetsgraden. 
• Höjd gräns för syrgasutredning. 
• Tänk på samtidig hjärtsjukdom. 

KOL är kronisk obstruk
tion med ringa reversibilitet i 
luftrören, alltså ska reversibili
tetstest göras vid diagnossättan
de. Kvoten FEV1/VC (alternativt 
FVC) skall vara < 70, och över 
65 år < 65.

Hjärtsjukdom ska alltid hållas 
i åtanke vid utredning av KOL, 
dels betydande komorbiditet och 
stundtals liknande symtombild.

Nytt är att KOL graderas i 
fyra stadier där 1 motsvarar det 
vi tidigare kallade lindrig KOL. 
Stadierna graderas efter FEV1 
av förväntad FEV1.
1. FEV1 ≥ 80% av förväntad FEV1
2. 50% ≤ FEV1 < 80% förväntad FEV1
3. 30%  ≤ FEV1 < 50% förväntad FEV1
4. FEV1 < 30% eller < 50% med andningssvikt av förväntad FEV1

exacerbationer under året kan 
tillägg med inhalationssteroid 
vara av värde. Acetylcystein 
tycks bara reducera exacerba
tionerna om man inte använder 
inhalationssteroid.

Att reducera exacerba
tionerna är av värde, varför 
behandling enligt ovan ska 
provas vid upprepade sådana. 
Inhalationssteroider ska inte ges 
kontinuerligt om inte upprepade 
exacerbationer föreligger.

Vid exacerbation förelig
ger ofta bakteriell infektion 
om färgat sputa, CRP behöver 
inte vara förhöjt. Antibiotika 
är indicerat vid infektion. För 

Se Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se 

hItta hemsIdan

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, Anton Norberg, anton@jobreklambyra.se

bakteriell infektion talar minst 
två av tre symptom: 
1. Ökad sputumproduktion 
2. Purulent sputum 
3. Ökad dyspné. 

Amoxicillin, doxycyklin och 
trimetoprimsulfa kan vara 
aktuella. Vid exacerbation  av 
betydelse ges lämpligen även 
steroidkur tillfälligt. Gränsen 
för utredning av syrgastillägg 
har höjts från 90% till 92% vid 
pulsoximetri.

Johan Alsén
Distriktsläkare, Stadsvikens vårdc.
Ledamot Läkemedelskommittén

www.nll.se

sammanfattnIng

Här finner du Läkemedels-
kommitténs hemsida i den nya 
designen av landstingets webb.

InsIdan: 
Peka på rubriken Läke medel 
i den blå färgade menyn.

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

Norrländska läkemedels- 
dagarna 26-27 januari 
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna 
anordnar nu för sjätte året i rad de 
Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå. 
Missa inte det – markera i almanackan 
redan nu!

kom Ihåg!kurs


