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Vad gäller förskrivning 
av antibiotika i öppenvård, har 
Norrbotten under en lång rad 
år legat relativt bra till i en na-
tionell jämförelse, se figuren 
nedan. Jämfört med Västerbot-
ten och Jämtland ligger vi dock 
högt i förbrukningsstatistiken. 
Det finns med andra ord förbätt-
ringsmöjligheter.

En rapport som visar tertialvisa 
utvecklingen av ”250-målet” 
per division inom NLL finns 
publicerad på Infoview.

För närmare information om 
rapporten se läkemedelskom-
mitténs hemsida.

Stig Andersson

”250-målet” 
för antibiotika
Vi måste minska antalet förskrivna antibiotika-
recept för att få del av regeringens prestations-
baserade stimulansbidrag för en ökad patient-
säkerhet, ”250-målet”.

Som stimulans, med syfte att 
minska antibiotikaförskrivning-
en i Sverige, har regeringen be-
slutat att ett bidrag om 100 mil-
joner kronor kommer att finnas 
att dela på för de landsting som 
minskar sin öppenvårdsförskriv-
ning av antibiotika. Det lång-
siktiga målet till 2014 anges till 
högst 250 antibiotikarecept per 

1 000 invånare. För att nå del-
mål och slutmål, och därmed få 
del av bidraget, måste den mins-
kade förskrivningen i Norrbot-
tens öppenvård fortskrida på sätt 
som framgår av figuren ovan. 

Som bekant inbegriper öp-
penvård inte bara primärvård. 
I Norrbotten utgör primärvår-
dens andel av antibiotikaför-

skrivningen i öppenvård cirka 
70%. Resterande 30% utgör för-
skrivning vid tandvård och öp-
penvård vid länets sjukhusmot-
tagningar. För att vi ska kunna 
nå angivna mål och delmål blir 
det därför nödvändigt att en 
rad olika verksamheter ser över 
sina rutiner för antibiotikaför-
skrivning. Dessa verksamheter 
är utöver primärvården framför 
allt sådana som tillhör division 
Opererande specialiteter och di-
vision Medicin. Eftersom årets 
delmål (mindre än 334 antibio-
tikarecept per 1000 invånare) 
ska vara uppnått före september 
månads utgång, är det hög tid 
att starta nödvändiga processer 
med detsamma. ■

Anders Österlund, 
smittskyddsläkare
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Okända biverkningar (1)
En nytt läkemedel lanseras och 
får stor spridning eftersom det 
inte finns några allvarliga bi-
verkningar kända. Efter en kort 
tid insjuknar hundratalet barn i 
en sällsynt, allvarlig sjukdom. 
Efter en tid visar en utredning 
att det sannolikt är en bieffekt 
av medicinen. Samhället står 
oförberett och de drabbade li-
der. Ska de skadade få ersätt-
ning – av vem och hur mycket? 
Förtroendet för sjukvården rub-
bas.  

Facit
Under 50-talet var kraven 
på registrering av nya 
läkemedel inte stora, så 
sömnmedlet Neurosedyn 
slog snabbt igenom 
och många barn blev 
missbildade. Vid Pandemrix-
vaccineringen handlar det 
om oväntade biverkningar 
i mindre skala – men 
principen är den samma. 
Vanliga biverkningar 
upptäcks vid de studier 
som ligger till grund för 
registrering, men sällsynta 
biverkningar dyker först upp 
efter bred användning (c 
bild). En klen tröst för den 
som drabbas.

kemiskt manipulerande i 
stället för fOrskning (2)
Förr skapades nya läkemedel ut-
ifrån gamla erfarenheter och nya 
upptäckter. Det handlade om 

Nya mediciner – knepig riskbransch för alla
innovationer och vetenskapliga 
framsteg. Nuförtiden tas gamla 
kemikalier ofta fram ur hyllor-
na och man försöker hitta sjuk-
domar som passar till dem (a). 
Alternativt modifieras moleky-
len och ett ”nygammalt” medel 
presenteras (b). (Detta kan man 
likna med de nya partydrogerna, 
som snabbt ändras i takt med 
att de gamla beredningarna blir 
olagliga – eller patenten går ut). 
De stora företagen satsar mer på 
PR och reklam än på forskning 
och har aktieägare att tänka på. 
Det är bara en mindre del av de 
nya medlen som är framsteg, el-
ler som tillför behandlingsarse-
nalen något viktigt (c).

Facit
Avastin (bevacizumab) är 
en antikropp emot VEGF 
som bromsar kärlnybildning 
i tumörer. I stället för 
att forska om breddad 
användning väljer företaget 
att lyfta fram ett närliggande 
kemiskt ämne (Lucentis - 
ranibizumab) och skapa 
nya indikationer (grön starr, 
diabetesretinopati). Inga 
jämförande studier görs, 
så det gamla billiga medlet 
hamnar ”off-label”, och 
behandling på den nya 
indikationen blir onödigt dyr.

skillnader sOm bara 
nästan finns (3)
Regelverket för godkännande av 
läkemedel kräver inte jämföran-

de studier, utan nya medel jäm-
förs med placebo och stor kraft 
läggs på att försöka hitta skill-
nader i utfall – som går att sälja. 
Tveksamma metaanalyser (d) 
eller innovativa skattningsska-
lor identifierar skillnader, som 
man annars inte skulle identi-
fiera. På så vis får man fram nya 
dyrare medel som går att sälja 
med riktad reklam, när likvär-
diga billiga preparat fortfarande 
finns. SBU formulerar företeel-
sen: ”Utsätter du bara dina data 
för tillräcklig statistisk tortyr så 
berättar de till slut det du vill 
höra!” (x)

Facit
I forskningen runt nya 
medel, tas skattningsskalor 
fram. De används för att 
kunna identifiera statistisk 
signifikanta skillnader. Att de 
sedan ofta inte är värderade 
ur klinisk synpunkt nämns 
inte. Problemet är välkänt 
vid till exempel ADAS-
Cog (demens), vid I-PPS 
(inkontinensbehandling) och 
nu aktuellt vid presentation 
av melatonin (Circadin). 
En snygg bild visar nästan 
fördubblad livskvalitet vid 
behandling från 1,1 till 1,7 
enligt ”WHO 5 well-being 
index” (e). Den består av 5 
frågor som skattas i 6 steg 
- (liknande I-PPS). I detta 
fall ska erhållna ”poäng” 
multipliceras med 4 för 
att få en 100-skala. Den 
dubblerade effekten för 

Säkerhet
Antal exponerade för att med 95% sannolikhet upptäcka 1, 3 och 5 fall vid olika incidens.

Incidens , % 1 fall 3 fall 5 fall

1 300 630 1200

0,5 600 1300 1900

0,1 3000 6300 9200

0,05 6000 13000 19000

Detta innebär att vi knappast kommer få kunskap om ovanliga biverkningar av läkemedel för 
mycket sällsynta sjukdomar.

Circadin består då alltså av 
knappt 1% skillnad – kanske 
statistiskt signifikant, men 
knappast kliniskt. Dock blev 
bilden snygg.

Det finns många billiga 
preventivmedel, och 
konkurrensen är stenhård. 
Ett nytt hormon har svårt 
att slå sig in på marknaden. 
En par mindre jämförande 
studier visar på ”non-
inferiority” och preparatet 
kan registreras som ”dagen-
efter-piller” (ulipristalacetat, 
Ellaone ) (f). Man noterar 
en förlängd effekt på något 
dygn, och en metaanalys 
konstaterar statistiskt 
signifikant effektskillnad som 
marknadsförs (g). TLV anser 
dock inte skillnaden värd 
läkemedelsrabatt.

OkOntrOllerad 
försöksverksamhet
Exemplen kan mångfaldigas. 
Läkaren tar ett stort ansvar ge-
nom att oöverlagt skriva ut nya 
läkemedel. Utan att själv riskera 
bieffekter utsätter läkaren den 
ovetande patienten för ”försöks-
verksamhet” om än i vällovligt 
syfte. Förr talade man om ”Följ-
samhet”, men numera bör ter-
men ”Informerat samtycke” an-
vändas. Patienterna bör få kor-
rekt och balanserad information 
av läkaren, som alltför ofta mer 
fungerar som bärare av reklam-
budskap. I enlighet med hippo-
kratiska principer bör vi sakligt 
informera, lindra och undvika 
att skada. Är det ”värt risken” 
att pröva denna medicin? Att 
inte behandla är en ofta under-
utnyttjad behandling! (y) Ofta 
protesterar den drabbade patien-
ten efteråt: ”Hade doktorn bara 
sagt något – hade jag bara ve-
tat”. Problematiken är svår. Ett 
alltför avvaktande förhållnings-
sätt bromsar utvecklingen, men 
samtidigt sker alltså mycket ut-
veckling utan beslut och utan 
att patientens intresse är i fokus. 
Även säkerheten sätts på spel. 
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Antibiotikaeran slut  
– AOM ska inte behandlas
Antibiotika har varit något av en ”quick-fix” för att korta av 
sjukdomsförlopp – föräldrarna behöver få sitt barn tillbaks till dagis 
snabbt. Den tiden är förbi. Nu ska inte heller Akut Otitis Media (AOM) 
behandlas om det inte finns komplicerande faktorer.

Bronkiter, sinuiter, bensår och UVI hos 
gamla. Inget ska numera behandlas med anti-
biotika. Nu gäller detta också öroninflamma-
tioner efter Läkemedelverkets workshop 2010 
(1). Frågan en förälder bör ställa är nu ”måste 
mitt barn få antibiotika?” - och svaret är näs-
tan alltid ”nej”.

Det är ”normalt” att små barn har otopato-
gener i NPH-odlingar, och 70% av alla barn 
får AOM, och insjuknandet är snabbt. Det 
handlar om mellan 200 000 och 400 000 in-
fektioner årligen. Att en så spridd sjukdom 
är relativt dåligt utforskad är tankeväckande. 
Man vet dock att besöksfrekvensen minskat 
på senare år, men att situationen för barn un-
der 2 år varit stabil. Några få blir sjuka, men 
de flesta klarar sig hemma utan hjälp av sjuk-
vården. Vid analys visar det sig att det finns 
en dålig koppling mellan symtom och diag-
nos. Barn kan ha väldiga besvär utan AOM, 
men också AOM utan allvarligare symtom 
(2). Man är inte längre så orolig för bestående 
hörselnedsättning (efter sporadiska AOM), ef-
tersom BVC:s screeningverksamhet fungerar 
tillfredsställande. Det stora orosmomentet är i 
stället mastoidit, men den är mycket ovanlig i 
Sverige, speciellt hos små barn. En ”handfull” 
meningiter inträffar i Stockholm årligen, men 
den tydligt sjunkande antibiotikaförskrivning-
en efter konsensusrapporten år 2000 har inte 
lett till stigande frekvens av dessa tillstånd. 

Det finns ett tydligt samband mellan anti-
biotikaförskrivning och resistenta pneumo-
kocker, och forskning visar att effekten på tar-
men kan kvarstå i åratal efter en enstaka kur. 
Flera studier visar också att tillfrisknandet 
från AOM inte märkbart påverkas av en ”kur” 
oavsett hur man mäter. Det finns alltså tydliga 
vinster både för individ och samhälle att vara 
ytterst restriktiv med antibiotika vid AOM. 
Det är viktigt att förklara detta för patient och 
anhöriga (3).

Kunskapsläget är strängt taget begränsat, 
men tillgängliga fynd är entydiga i flera av-
seenden, och stämmer med andra liknande si-
tuationer. Det är bara i nödfall, i komplicerade 
eller ovanliga situationer som antibiotika ska 
tas till. I så fall ska Penicillin-V användas, var-
för det är viktigt att inte i onödan ”stämpla” 
patienter som ”penicillinöverkänsliga”. Sådan 

överkänslighet bör verifieras. Små barn un-
der ett år och tonåringar och äldre bör behand-
las, särskilt om tillfredsställande analgetikabe-
handling inte gett effekt. Recidiv bör behand-
las, eftersom riktlinjerna handlar om ”spora-
diska infektioner”. Hög feber (runt 40 grader) 
tyder på virusinsjuknande, men påverkat all-
mäntillstånd är en varningssignal. Barn med 
andra viktiga sjukdomar ska förstås värderas 
särskilt, men det är alltid mycket viktigt att 
erbjuda tidig uppföljning om symtomen kvar-
står. Ur detta perspektiv är kontinuitet mycket 
angeläget - ”viktigare än vem som tittar” (4). 
Metoden är mycket lämplig i tveksamma fall, 
eftersom diagnostiken är avgörande. Om man 
inte kan verifiera en tydlig AOM, ska man ex-
pektera. Avsvällande näsdroppar fungerar mot 
tryckutlösta symtom (4).

I Läkartidningen refererades nyligt (5) två 
undersökningar som till synes ifrågasätter 
ovanstående rekommendationer. Under rubri-
ken ”Antibiotika till barn med mediaotit” på-
stås att antibiotikaeffekten kan vara större än 
vad som anses. Studierna handlade om ”väl-
definierad” mediaotit, och illustreras av ett 
öra med riklig blodtillblandad flytning. Sym-
tomen var också i övrigt uttalade, och utvär-
deringen komplicerad. Studierna inkluderade 
också de minsta barnen från 6 månaders ål-
der, och när det gällde symtomvärderingen, 
så var ”skillnaderna ... ganska små”. Tills vi-
dare kan man alltså tolka de två studierna som 
stöd för den restriktiva hållningen till antibio-
tikabehandling vid AOM. Antibiotika ska bara 
användas när särskilt komplicerande faktorer 
före ligger. ■

Robert Svartholm
Informationsläkare

Referenser:
1. http://www.lakemedelsverket.

se/upload/halso-och-sjukvard/
behandlingsrekommendationer/20101011_rev_
Rek_otit.pdf

2. http://www.sbu.se/sv/Interaktiva-fall-om-
rorbehandling/Om-otoskopi-och-otomikroskopi/

3. http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/
Allmanhet/Att-anvanda-lakemedel/Sjukdom-och-
behandling/Behandlingsrekommendationer---
listan/Otit-akut-oroninflammation/

4. Läkemedelsverket kurs 110114.Pers medd.
5. Antibiotika till barn med mediaotit. Läkartidningen 

2011:108; 265.  

Nya mediciner – knepig riskbransch för alla
En sund skepticitet och ett öp-
pet förhållningssätt mellan ordi-
natör och patient är nödvändigt. 
Bred klinisk användning av ny-
heter bör anstå, tills systematis-
ka, oberoende utvärderingar ge-
nomförts. 

Utöver de medicinska ris-
kerna med okritiskt nyttjande av 
nya mediciner, så måste kost-
nadsaspekten också lyftas fram. 
Att skriva ut onödiga eller onö-
digt dyra läkemedel tär på den 
gemensamma budgeten, och un-
dandrar därigenom resurser från 
de svårast sjuka. Nya innovativa 
behandlingsformer får då svåra-
re att etableras och utvecklingen 
bromsas. Det finns många skäl 
till att anta en avvaktande in-
ställning till alla nyheter. SBU 
skriver: ”Friskt vågat, hälften 
vunnet” - som arbetsmetod i 
vården är detta oacceptabelt, ef-
tersom alla fel vi gör drabbar 
patienten (y). 

Nya läkemedel är alltså en 
riskbransch. För sjukvårdshu-
vudmannen och för tillverkaren 
står stora pengar på spel, för lä-
karen står förtroendet på spel 
och det är patienten som står för 
risken. Vet alla om detta? ■ 

Robert Svartholm
informationsläkare

Referenser:
a) www.sciencebase.com/science-

blog/disease-mongering-and-
medicalization.html

b) Shaughnessy A.Old drugs, new 
tricks. BMJ 2011;342:d741

c) Läkemedelsverket
d) Melander H. Metaanalyser osäkert 

underlag.... Läkartidningen 
2009;14 vol 106. 

e) www.dawnstudy.com/News_and_
activities/Dokuments/WHO-5.pdf

f ) http://www.lakemedelsverket.
se/malgrupp/Halso---sjukvard/
Monografier-varderingar/
Humanlakemedel-/Ellaone-
ulipristalacetat/

g) Roseman M et al. Reporting of 
Conflicts of Interest in Meta-
analyses... JAMA 2011; 305(10): 
1008-1017

x) Levi R. Gäller rönen här och nu? 
Medicinsk vetenskap o praktik 
SBU 1/2011.

y) Levi R. Den bästa doktorn är inte 
doktrinär. Medicinsk vetenskap o 
praktik SBU 1/2011.
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hitta hemsidan

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.

Ändrade utbytesregler för läkemedel
TLV ändrar i föreskriften för utbyte av läkemedel. Förändringen innebär att 
apotek kan byta till ett likvärdigt läkemedel utan att behöva kontakta läkare om 
medicinen på patientens recept inte längre ingår i högkostnadsskyddet. För att 
detta ska gälla ska receptet vara utskrivet då läkemedlet var subventionerat. 
Ändringen träder i kraft den 1 maj 2011. ■

Warfarin - vitt
Waran är det läkemedel som är förknippat med flest svåra läkemedelsbi-
verkningar. Som bekant har Waran en blå färgton, detta har gjort det lätt 
att identifiera tabletten för patienter och vårdpersonal. Enstaka patienter 
har haft vitt Waran på licens – då de har varit överkänsliga mot färgämnet. 

Nu har Warfarin kommit som tablett och den är vit. Läkemedelskom-
mittén förordar ur säkerhetssynpunkt att vi även fortsättningsvis använder 
färgat Waran – för att minimera förväxlingsrisk. Warfarin är ett alternativ 
till de fåtal som inte tål färgämnet. ■

Johan Alsén
Distriktsläkare

Bisfosfonater och atypiska frakturer
Bisfosfonater har länge varit en svår medicin att hantera. 
Indikationen har varit svårhanterlig, varför en underbehandling 
ofta sker. Utredningsgången har varit svår – de gamla hälmätarna 
överdiagnostiserar osteoporos, och tillgången på bentäthetsmätare 
har varit bristfällig. Kostnaden för behandling har varit avskräckande 
och de stora problemen med administration på fastande mage 
med risk för esophagusstriktur har inte direkt underlättat. De nya 
injektionsbehandlingarna är inte helt betryggande, då en allvarlig biverkan 
(käknekros) inbjuder till önskan att kunna ”stänga av” behandlingen i tid.

En längre tid har biverkningar i form av atypiska femurfrakturer varit 
kända, och nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten, liksom Läke-
medelsverket utfärdat en varning mot främst en behandling ”under lång 
tid”.

Förskrivarna rekommenderas att vara noggrann med att följa de god-
kända indikationerna för att inte övermedicinera. De atypiska frakturer-
na kan inträffa spontant och uppträda i form av smärtor i lår eller ljumske 
veckor eller månader innan komplett fraktur. Ofta – men inte alltid – kan 
man finna tecken på stressfraktur under denna tid. Frakturerna är ofta bi-
laterala, varför undersökning även av den andra sidan rekommenderas.

Patienter som står på bisfosfonater och får ont enligt ovan bör utredas 
för stressfraktur.

Indikationen för behandling bör ständigt omprövas – särskilt efter en 
behandlingstid på 5 år eller mer. Den optimala behandlingstiden är inte 
fastställd. Frakturer bör anmälas till Läkemedelsverket. Behandlingstidens 
längd bör också beaktas. En svårighet är att atypiska frakturer inte bara 
kan drabba femur. ■

Robert Svartholm
informationsläkare

Vilka läkemedel 
är receptfria? 
I denna apoteksavregleringens tid 
kan det vara svårt att snabbt hitta 
samlad information om receptfria 
läkemedel. Uppdaterad förteckning 
finns på: 
http://www.lakemedelsverket.se/
malgrupp/Allmanhet/

Sidan till höger visas:
Klicka på Alla receptfria läkeme-

del i Läkemedelsfakta. Då visas si-
dan: Läkemedelsfakta – sökresultat. 
Där kan du se en aktuell förteckning 
över registrerade/ avregistrerade re-
ceptfria läkemedel. ■

Stig Andersson
Leg. apotekare

Cozaar-produkter tappar  
subventionen fr.o.m 1 maj 2011
Enligt TLV är läkemedlen Cozaar, Cozaar Comp och Cozaar Comp Forte inte 
kostnadseffektiva till nuvarande pris. I dag kostar Cozaar upp till tio gånger mer 
än generiskt losartan. 

TLV har därför beslutat att Cozaar-produkter inte kommer att ingå i högkost-
nadsskyddet från och med den 1 maj 2011. Samtidigt tas subventionsbegräns-
ningen bort för generiskt losartan och kombinationen generiskt losartan och 
hydroklortiazid dvs. patienterna får dessa losartanläkemedel subventionerade 
utan att först ha provat så kallade ACE-hämmare.

Mer information: www.tlv.se/cozaar

Stig Andersson
Leg. apotekare


