
www.nll.se

Nytt från Norrbottens läkemedelskommité – NLK
NR 4, JUNI 2010, ÅRGÅNG 13

Vi har de senaste två åren  
haft sex metforminrelaterade 
dödsfall i laktatacidos i kustre-
gionen vilket är en skrämmande 
hög siffra. Fallen är anmälda till 
Läkemedelsverkets biverkans-
nämnd.

Nedan följer en kort sam-
manfattning av fallen: 

1. 79-årig man, diabetes 
sedan 24 år. Behandlad med 
metformin, NPH-insulin till 
natten samt cilazapril. Sedan 
fem år upprepade UVI:er och 
blåstömningssvårigheter och 
kreatininet har under samma 
tid klättrat från 129 till 335 vid 
rutinmässiga ”diabetesprover”. 
Erbjudits flera läkarbesök men 
avböjt och endast önskat recept-
förnyelse, viket han fått även 
efter senaste provtagningen. Vid 
det tillfället även leukocyturi 
och insatt på Ciprofloxacin. 
Efter detta diarréer, sannolikt 
antibiotikautlösta och 10 dagar 
senare larmar grannen då han är 
flåsig och orkeslös. Han förs till 
sjukhus med grav laktatacidos, 
och krea 1 300. Dialys påbörjas 
men han avlider strax därpå. 

2. 71-årig man. Normal 
njurfunktion. Behandlad med 
metformin, spironolakton, furo-
semid, Waran. Förmaksflimmer 
och sedan länge aortastenos 
som nu blivit tät och under ut-
redning för operation. Inlagd på 
grund av minor stroke och fått 
tillägg av insulin för bättre glu-
koskontroll. På rehab fått vinter-
kräksjuka. Efter detta ej hämtat 
sig, ”seg”, dyspnoisk och oklar 
försämring. Två veckor senare 
upptäcks hyperkalemi, krea 
174 och laktat 13,3 mmol/l, pH 
7,26. Avlider efter något dygn i 
multiorgansvikt trots IVA-vård 
och dialys. 

3. 68-årig kvinna med 
diabetesdiagnos sedan 12 år. 
Behandlad med metformin, 
Insulatard, Humalog, enalapril, 
Seloken, Norvasc, simvasta-
tin. Under våren diagnos av 
småcellig lungcancer med 
spridning till lever, lymfkörtlar 
och skelett. Behandlas med 
cytostatika, samt profylaktisk 
CNS-strålning. Åtta månader 
senare inkommer hon med 
påverkad andning, laktat 24 
mmol/l. Normalt krea, men högt 

bilirubin, ASAT och ALAT. 
Avlider samma dag i asystoli. 

4. 62-årig kvinna med tidi-
gare ångest och beroendeproble-
matik. Normalt krea. Behandlad 
med metformin, Tenormin, 
Imovane och Anafranil. Under 
hösten flera kontakter med syfte 
att få recept på lugnande medi-
ciner. Senaste veckorna även 
alkoholmissbruk. Hittas hemma 
efter att ha druckit alkohol 
och troligen tagit oklar mängd 
tabletter, sannolikt metformin 
och Anafranil. Inkommer med 
laktat>15 mmol/l, pH 6,88, krea 
216. Förs till Sunderbyn för dia-
lys, men avlider någon timme 
efter ankomst. 

5. 62-årig kvinna med en 
lindrig mental funktionsnedsätt-
ning och övervikt. Diabetes 
sedan tio år och behandlad med 
metformin, enalapril, furosemid, 
simvastatin, samt mix-insulin 
i tvådos. Normal njurfunktion. 
Inlagd på infektion med strep-
tokocksepsis utgången från sår 
i ansiktet. IVA-vårdad inklusive 
dialys och respirator under 10 
dagar. Hämtar sig och skrivs 
från infektion över till ögon. 

Uppehåll med metformin under 
vårdtiden men återinsätts vid 
utskrivning. Behandlas också 
med klindamycin och fluko-
nazol. Krea då 92. Efter några 
dagar hemma upptäcks oreda i 
dosetten och hemtjänsten börjar 
administrera medicinen. Efter 
ytterligare tre dagar får hon 
kräkningar och diarréer. Inkom-
mer akut dagen därpå med krea 
632, laktat 20 mmol/l, pH 6,8. 
IVA-vårdas men avlider efter ett 
par dagar. 

6. 60-årig man med tidigare 
alkoholmissbruk (nykter sedan 
flera år). Diabetes sedan 15 år 
och behandlad med metformin, 
glibenklamid, enalapril och 
hydroklortiazid. På grund av 
stigande HbA1c föreslås insu-
linbehandling som han avböjer. 
Kreatinin kontrollerat under 
våren och var helt normalt. In-
sjuknar i ”kräksjuka”. Två dagar 
senare söker han akut i dåligt 
skick. pH 6,8, laktat>15mmol/l, 
krea 1429. Förs till Sunder-
byn för dialys men avlider vid 
ankomst. 

Diskussion och 
reflektioner
Metformin utsöndras via njurar-
na i oförändrad form. Vid njur-
svikt ackumuleras substansen 
och ökar kraftigt risken för lak-
tatacidos. Denna utveckling kan 
ske mycket snabbt till exempel i 
samband med akut dehydrering. 
Det gäller även människor med 
normal njurfunktion. 

Av våra sex fall hade endast 
en kroniskt sviktande njurfunk-
tion och samtliga hade aktuella 

Sex fall av metforminassocierad  
laktatacidos med dödlig utgång
Metformin är ett välbeprövat och effektivt läkemedel vid typ 2-diabetes och 
är första linjens behandling enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer. Men det kan 
också ha mycket allvarliga biverkningar när det inte används rätt. Det måste 
förskrivas med respekt och med omsorgsfull information till patienten.
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• Metformin verkar genom 
att öka transporten av glu-
kos in i cellerna (framför allt 
i muskelvävnad) och minska 
leverns nybildning av glukos 
(glukoneogenes). 

• Metformins halveringstid 
är drygt sex timmar och ut-
söndras endast via njurarna. 

• Metformin minskar aktivi-
teten av det mitokondriella 
enzymet pyruvate dehy-
drogenas, därmed shuntas 
nedbrytningen av glukos om 
till anaerob metabolism och 
istället bildas laktat. 

• Vid toxiska doser av 
metformin eller vid nedsatt 
njurfunktion uppstår laktat-
acidos även vid adekvat syr-
gastillförsel. Vid förekomst 
av samtidig vävnadshypoxi, 
till exempel sepsis eller lung-
ödem påskyndas bildningen 
av laktat.

• Laktat utsöndras till största 
delen via levern (70%) och 
nedsatt leverfunktion leder 
till ackumulering av laktat 
och tilltagande acidos. 

• Laktatacidos orsakad 
av metformin beräknas ha 
mortalitet på 30-50% och 
prognosen påverkas varken 

av koncentrationen metfor-
min i plasma eller nivån av 
laktat. 

• Symtom på laktatacidos är 
på akutmottagningen annars 
ofta förekommande sym-
tom, vilket kan grumla bilden 
- illamående, kräkningar, 
buksmärtor, diarré, konfu-
sion, somnolens, medvets-
löshet, kramper, Kussmauls-
andning och hyperkalemi. 

• Behandlingen vid grav 
acidos är framförallt elimine-
ring av metformin med hjälp 
av akut hemodialys eller 
CVVHD. 

Sammanställt av:
ST-läkare Sara Eriksson, 
Internmedicin; Sunderby sjukhus
Källa: BMJ 2009;  
Volume 339; p 1254-6

Nya hanteringsordningar för läkemedel
ordning för läkemedlet. Denna 
visar, utifrån aktuell evidens, en 
nyanserad bild över läkemedlets 
plats i länets sjukvård. Hante-
ringsordningen kan användas 
när läkaren, eller patienten, har 
behov av att hitta snabbfakta 
om ett läkemedel. Du hittar alla 
aktuella hanteringsordningar i 
vänsterspalten på läkemedels-
kommitténs hemsida. 

Sjukvården måste hela 
tiden överväga om nya läke-
medel har tillräcklig evidens 
och kostnadseffektivitet för att 
de ska kunna göra större nytta 
än de läkemedel som redan 
används. Norrbottens läkeme-
delskommitté granskar nya 
läkemedel och utformar tillsam-
mans med lokala adjungerade 
experter en så kallad hanterings-

Under våren har nya han-
teringsordningar omformats 
för alla nyare antidiabetika 
samt en ny har tillkommit för 
Ratiograstim®. Ratiograstim® 
innehåller filgrastim och kan 
ersätta Neupogen® och ibland 
även Neulasta® till en lägre 
behandlingskostnad. 

Anders Bergström
ordförande Norrbottens 
läkemedelskommitté

kontakter med sjukvården inklu-
derande kontroll av kreatinin.

Fyra av fallen hade samtidig 
behandling med ACE-hämmare, 
varav två även med tiazid 
respektive furosemid. En hade 
behandling med spironolakton. 
I andra fallbeskrivningar har 
man sett en risk med samtidig 
NSAID-användning, men ingen 
av våra patienter hade något 
sådant preparat på sin medicin-
lista. 

I fyra av fallen var det 
gastrointestinala symtom med 
åtföljande dehydrering som 
verkar ha ”tippat” patenten. 

I fall 4 vet man inte säkert 
om patienten intagit en överdos 
metformin eller om hon tagit 
ordinerad mängd, som ackumu-
lerats. Laktatacidos finns be-
skrivet i samband med metfor-
minöverdos i suicidsyfte. Detta 
måste beaktas vid behandling av 
personer med psykisk sjukdom 
och typ 2-diabetes. 

Möjliga åtgärDer
Vad kan vi göra för att undvika 
denna katastrofala biverkan av 
ett läkemedel som är vida spritt 
och till mycket stor nytta för 
många patienter? 

En åtgärd som fått brett 
genomslag och verkar fungera 
är att göra uppehåll i samband 
med intravenös kontraströntgen 
och återinsättning tidigast efter 
48 timmar och efter kontroll av 
kreatinin. 

I FASS och på bipacksedlar 
finns kontraindikationer som 
njursvikt, leversvikt och risk för 
akut hypoxiska tillstånd tydligt 
angivna. Där står även i klartext 
att preparatet ska sättas ut vid 
tillstånd som ger dehydrering, 
men informationen läses inte av 
alla, och särskilt inte av perso-
ner som är sjuka eller av annat 
skäl har nedsatt autonomicitet. 
Det senare gäller uppenbarligen 
flera av våra fall. 

Det är alltså inte bara nöd-
vändigt att informera samtliga 
patienter som får medicinen, 
informationen måste också nå 
anhöriga, distriktsköterskor och 
personal i boenden och hem-
tjänst. En vårdcentral i Luleå 
har gjort ett kort informations-
blad som kan bifogas patienten 
vid förskrivningen.

Viktigt är också att indika-
tionen omprövas vid iterering 
av recept, även när det rör sig 
om ”telefonrecept”. Har det 
uppkommit någon ny kontrain-
dikation, eller föreligger ökad 
dehydreringsrisk på grund av 
interaktion med andra läkeme-
del?

Det är också värt att påminna 
om skyldigheten att anmäla 
biverkningar till Läkemedels-
verket i förekommande fall.

Marianne Gjörup 
Överläkare internmedicin;  
Sunderby sjukhus

METFORMINORSAKAD LAKTATACIDOS
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Nu finns ju både register, 
vårdprogram och riktlinjer – så 
varför krångla till det hela? Det 
är väl bara att verkställa och 
inte mycket att prata om? Av ut-
värderingarna att döma så finns 
det mycket att diskutera. 

Det var bra att få diskutera 
patientfall, att få fundera. Det 
var bra att få praktiska tips och 
att diskutera riktlinjerna – det 
gemensamma klagomålet var 
att tiden var för kort och att man 
ville ha mer tips. Många påpe-
kade dock att de skulle gå hem 
och fundera. Riktlinjerna säger 
metformin, men vi varnade för 
biverkningar. Experterna re-
kommenderar nya häftiga medel 
– men kommitténs hanterings-
ordningar är restriktiva och tyd-
liga. Detta skapade en hel del 
funderingar. Hur ska UKPDS 
tolkas – kan rekommenderade 
läkemedel vara farliga?

Kursen inleddes av Richard 
Forrest med en genomgång av 
trender inom den medikamen-
tella vården. Vår rekommenda-
tionslista är enkel och tydlig. 

Vi ska använda metformin, 
sluta med glibenklamid och 
lägga till/använda insulin när 
så krävs. Den gamla klassi-
kern Daonil har helt tappat sin 
subvention och ska SU-preparat 
användas, så är det glimepirid 
som gäller. Enkelt och tydligt 
kan tyckas, men är det så? En 
grupp patienter har dött under 
pågående metforminbehandling, 
och varför används inte insulin 
mer? Enligt riktlinjerna ska 
metformin användas när det 
inte är farligt för patienten och 
insulin när det behövs. Enkelt? 
Kanske inte. 

tack för anDrahanDsMeDel
Enalapril och simvastatin är 
förstahandsmedel, när det 
metabola syndromet dominerar 
bilden. Också enkelt och tydligt, 
men vad gör man när riskprofi-
len är extra hög eller patienten 
får biverkningar? Tack och lov 
finns alternativ som andrahands-
medel, och dessa diskuterade vi. 
Även tumregler kräver avsteg 
när verkligheten tränger på. Kan 

man motivera ett avsteg, så ska 
man göra avsteg. Målformule-
ringen om 80% simvastatin ska 
vara medicinskt motiverad och 
inte ett kvalitetsbegränsande 
mål. Även norrbottningen har 
rätt till korrekt och effektiv 
behandling.

Kursen var bara en eftermid-
dag, men vi hann diskutera 
mycket. Det går att ”beställa” 
kursen även till andra platser 
i länet än Luleå. Att bara följa 
tumregler och vårdprogram 
skapar dålig vård – att möta 
patienter och skräddarsy ingrep-
pen höjer glädjen och kvalitén. 
Den frågan behöver kanske inte 
diskuteras – men människorna 
bakom sjukdomen behöver 
diskuteras. Beställ kursen via 
Läkemedelskommitténs kansli, 
och lämna förslag på svar till 
fallbeskrivningarna.

Robert Svartholm
Informationsläkare

ExEMpEL på  
FALLBESKRIVNINgAR

Kvinna född -52. Sjukpension 
på grund av kronisk psykos. 
Flerårig diabetes och står på 
insulin. Överviktig och rökare. 
Nyss inlagd för pneumoni, 
hemskriven med dosett och 
lite hemtjänst. Distriktssköter-
skan finner oordning i doset-
ten och patienten mår dåligt 
med yrsel och magsjuka.
Mediciner: Enalapril 10 mg, 
Lasix ret, Metformin 1gx3, 
Simvastatin, Zoloft, Insulatard.

64-årig man som haft dia-
betes ända sedan han kom 
till Sverige för 15 år sedan. 
Trodde då han mådde psykiskt 
dåligt och ville i det längsta 
inte ha hjälp, innan man insåg 
att det var diabetes. Haft svårt 
att få sin sjukdom i schack, 
jobbat mycket, gått upp i vikt 
och fått pröva många medici-
ner utan större effekt. Viagra 
slutade han med då det blev 
för dyrt, glitazon likaså. Vill nu 
inte ha insulin trots HbA1C på 
9,2%. Har börjat trappa ner 
på arbetet då han känner sig 
gammal och trött.

Konsten att behandla diabetiker
En grupp allmänläkare, specialister och ST-läkare, träffades en eftermiddag i 
maj och diskuterade diabetesbehandling. Dr Richard Forrest, den enda privat 
verksamma endokrinologen norr om Daläven och författare till läroböcker 
inom området medverkade som coach och bollplank. 

läkare fick ge sin syn på detta. 
148 läkare besvarade enkäten. 

Många tycker att idén med 
att stödja läkaren med centrala 
kortnotationer är god men själva 
tekniska hanteringen i LM upp-
levs som alltför svårhanterlig. 
De allra flesta tycker därför att 
detta stjälper mer än det hjälper. 
70% av de som svarat på enkä-
ten vill följaktligen inte behålla 
systemet.

Den 29 mars infördes ett 
centralt system med kortdoser 
och kortindikationer, så kallade 
kortnotationer, i VAS/LM. (Se 
nummer 2 och 3, 2010 av Be-
handlingsbladet.) Syftet var att 
förenkla ordinationen genom att 
läkaren ska kunna välja mellan 
förvalda kortnotationer för dos 
och indikation. 

För att utvärdera systemet 
gjorde vi en enkät där alla 

Läkemedelskommittén har 
därför beslutat att kortnota-
tionerna kommer att tas bort 
med omedelbar verkan. Istället 
inväntar vi VAS+ och införandet 
av SIL där de nationella kort-
notationerna kommer att vara 
integrerade. 

Anders Bergström
ordförande Norrbottens 
läkemedelskommitté

Kortnotationer tas bort
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hitta heMsiDan

Här finner du Läkemed-
els 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.

Elma, 45, kommer in på din 
mottagning, lätt uppriven och 
vill ha behandling för sitt höga 
blodtryck. Distriktssköterskan 
hade mätt det till 165/105 och 
konstaterat att det var för högt. 
”Det kan ju vara farligt – min 
svärfar dog just i infarkt – och 
så vill jag kolla mitt koleste-
rol”. Det lämnas inte mycket 
utrymme för diskussion. Ni har 
10 minuter på er och Elma vill 
ha behandling. Kanske kan ni 
vänta några dagar. Kolesterol 
är 6,7. Denna gång är trycket 
170/100. Elma har lite hjärt-
klappning också och hon känner 
sig inte frisk, har haft svårt att 
sova sista tiden.

Känns situationen igen? Ett 
ganska vanligt problem på vård-
centralerna. Elma har motione-
rat ett tag, kanske har trycket 
kollats några gånger, men nu är 
det dags för beslut. Trycket ÄR 
för högt och kolesterolet också. 
En halvering av risken är möjlig 
med läkemedel, måluppfyl-
lelsen i nationella hypertonire-
gistret ökar och vårdcentralens 
medelvärde på kolesterol enligt 
landstingets interna uppfölj-
ningsportal justeras mot bättre 
nivåer. 

risk eller chans?
Nu säger visserligen Läke-
medelverkets workshop om 

primärprevention att Elma är 
en ”lågriskpatient” och inte ska 
prioriteras - men vem vill vara 
riskpatient? Inte Elma. Hon 
vill vara Frisk! och kräver sin 
rätt som patient att få tabletter. 
En hjärtinfarkt vill hon inte ha. 
Det är bara att skriva ut recept. 
Problemet behandlades på en 
kurs i höstas, när Bertil Hag-
ström diskuterade riskepidemin 
och polyfarmacin i Sverige. 
Han hävdade att vi måste vända 
på riskparadigmet och i stället 
prata om chans och informera 
sakligt om effekter. När han 
prövade på Göteborgs läkarsäll-
skap, så blev utfallet uppseen-
deväckande (se fig. 1-2). Läkare 
kan inte värdera risk korrekt för 
egen del – hur ska då patienter 
kunna det? Vårt professionella 
ansvar är stort.

Ett hjälpmedel för att kom-
municera chansen att påverka 
sin hälsa är Riskscore(1). Elma 
kan se att hon ökar sin chans 
att slippa infarkt från 98% till 
- 98% genom att medicinera fli-
tigt och kraftfullt. ”Om hundra 
kvinnor som du medicinerar 
rejält så slipper 98 att få infarkt 
kommande 10 år, hade ni låtit 
bli tabletterna så hade - 98 slup-
pit infarkt och biverkningar”. 
Det är inte säkert att Elma 
lugnar sig. 

PersPektiv hjälPer
Aftonbladet och veckopressen 
brukar flitigt beskriva risker och 
olika experter yttrar sig. Elma 
behöver nog ett par samtal, ett 
par besök och nya prover, för 
att eventuellt kunna lugna sig. 
Sannolikt ökar hennes osäker-
het första tiden och trycket 
ökar från gång till gång. Efter 
några samtal kanske situationen 
lugnar sig och Elma upptäcker 
kanske att det finns annat att 
fundera på. Svärmor är dement 
och en väninna har fått bröst-
cancer. I bästa fall inser Elma 
att vi alla är dödliga och släpper 

hypokondritendensen(2). Då 
minskar dödsångesten och livet 
kan återvända till normala ba-
nor. Ett hjälpmedel kan då vara 
att få perspektiv på tillvaron(3). 
Risken att dö i hjärtkärlsjukdom 
är inte allt – det finns mycket 
annat som kan hända. Hälsosam 
mat, mindre alkohol och ingen 
tobak, motion i solskenet och 
intellektuell stimulans är vikti-
gare som garant för ett långt och 
friskt liv än piller.

Robert Svartholm
Informationsläkare

Risk eller frisk 
– att hantera patientoro

Du är i 60 års åldern. Du har minst 2 kardiovaskulära 

riskfaktorer (bl.a. rökning, stroke eller TIA och ärBlighet). 

Skulle du vilja ta eF läkemedel för aF minska din risk för 

hjärGnfarkt eller hjärtdöd med 1/3 (30 %) på 3‐4 års sikt? 

1.  Ja 

2.  nej 

Göteborgs läkarsällskap 

Du är i 60 års åldern. Du har minst 2 kardiovaskulära 

riskfaktorer (bl.a. rökning, stroke eller TIA och ärBlighet). 

Skulle du då vilja öka din chans aF klara dig ifrån en 

hjärGnfarkt eller hjärtdöd från 97 % Gll 98 % på  

3‐4 års sikt med eF läkemedel? 

1.  Ja 

2.  nej 

Göteborgs läkarsällskap 

TrioBe tappar subventionen från 1 augusti 2010
Enligt TLV är det inte rimligt att subventionera 
ett läkemedel som uteslutande ska användas för 
att förebygga B-vitaminbrist. Det finns andra mer 
kostnadseffektiva och bättre behandlingsalternativ 
som till skillnad från TrioBe kan användas både 
för att förebygga och för att behandla brist på B-
vitamin. Den totala kostnaden för TrioBe år 2009 
för norrbottningar i öppenvård var ca 930 000 

kronor, varav Norrbottens läns landstings subven-
tionskostnad utgjorde ca 610 000 kronor. (65%). 
För riket som helhet var subventionskostnaden för 
TrioBe 35 miljoner kronor år 2009.

Stig Andersson
Sekreterare Norrbottens läkemedelskommitté

Ref. 1.  www.riskscore.org.uk
 2.  Wilhelmsen I. Hypokondri og kognitiv terapi. Oslo: pax Forlag, 1997.
 3.  www.cardiacriskcalculator.org/questions/gettingStarted


