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”250”-målet  
för antibiotika
Samlad information om 
250-målet för antibiotika 
finns nu på webben. Här 
finns aktuell information 
om landstingets arbete och 
resultat, utbildningar med mera 
kring antibiotika. Du kan också 
hitta länkar till Strama, SKL 
och Smittskyddsinstitutet. För 
information till verksamheterna 
hänvisas till:

http://insidan.nll.se/
Landstingsdirektorens-stab/
Halso--och-sjukvardsen-
heten-/NORRBOTTENS-
LAKEMEDELSKOMMITTE/250-
malet-for-antibiotika/

Nitromex  
försvinner
Läkemedelsverket meddelade 
den 10 februari 2011 bland 
annat följande:

”Försäljningen av Nitromex 
kommer att upphöra när nuva-
rande lager är slut. Orsaken är 
att den norska tillverkaren av 
läkemedlet gått i konkurs och 
någon ny har inte tillkommit. 
Nitromex av båda styrkor be-
räknas ta slut i maj 2011. Vissa 
förpackningsstorlekar kan ta 
slut innan dess och tillfälliga le-
veransstörningar kan förekom-
ma. Nitromex innehåller gly-
ceryltrinitrat i styrkorna 0,25 mg 
samt 0,5 mg. Glyceryltrinitrat 
används för anfallskupering vid 
kärlkramp.”

I våra nuvarande Rekom-
menderade läkemedel 2010 
från Norrbottens läkemedels-
kommitté återfinns vid kärl-
kramp glyceryltrinitraterna Ni-
trolingual och Nitromex. På 
grund av konkursen tas Ni-
tromex bort vid nästa revidering 
av våra rekommendationer.

Stig Andersson

Rekommenderade läkemedel 2012
Läkemedelskommitténs lista över rekommenderade 
läkemedel pekar på de klokaste läkemedelsvalen vid 
de vanligast förekommande sjukdomstillstånden i 
öppenvård. ”Klokt” handlar i första hand om medicinsk 
ändamålsenlighet både på kort och lång sikt. Först 
när vi har en grupp läkemedel, där vi bedömer att den 
medicinska evidensen är fullgod, vidtar en värdering 
utifrån pris, hälsoekonomi och miljöpåverkan. 

Läkemedelskommitténs ledamöter arbetar tillsam-
mans med andra experter från verksamheterna med att 

revidera respektive terapiområde med målet att ska-
pa en ny rekommendationslista för 2012. Det handlar 
om ett stort antal läkare och apotekare som engagerar 
sig i arbetet för vilka rekommendationer som ska gälla 
i Norrbotten. Om du har några synpunkter på rekom-
mendationslistan, kontakta någon av de områdesan-
svariga direkt eller via läkemedelskommitténs kansli.

 
Anders Bergström
Ordförande Norrbottens Läkemedelskommitté

FAS-UT 3 nu här! 
Ny version av sjukvårdens ”bibel” för avslutning och byte av 
läkemedelsbehandling.

Det kan vara svårt för en läkare 
att hitta tydliga råd om hur man 

avslutar en läkemedelsbe-
handling eller byter till annat lä-
kemedel eller annan behandling. 
Det står inte mycket om detta i 
exempelvis FASS.

Kunskap i dessa frågor är 
viktiga för att, inte minst vid 
läkemedelsbehandling av äldre 
och i livets slutskede, kunna ge 
så bra livskvalitet som möjligt 
och minska risken för biverk-
ningar och överbehandling med 
alltför många läkemedel. Om 
man avslutar en läkemedelsbe-
handling på fel sätt kan det leda 
till utsättningsreaktioner, som 
kanske leder till att man fortsät-
ter en behandling som inte är till 
nytta för individen.

Claes Lundgren, överläka-
re i palliativ medicin i Skellef-
teå, har länge intresserat sig för 
dessa frågor, och skrivit boken 
”FAS-UT”, om att utvärdera, 
ifrågasätta och skonsamt avsluta 
läkemedelsbehandling. Den har 

nu kommit i en tredje version 
som är utökad och helt omar-
betad. Version 3 har tillkommit 
som ett samarbetsprojekt mellan 
författaren och LOK - Sveriges 
Läkemedelskommittéer (en del 
av landstingen). LOK har koor-
dinerat och finansierat framta-
gandet, och lokala expertgrup-
per inom de olika läkemedels-
kommittéerna har granskat och 
gett synpunkter på materialet 
under skrivandet.

LOK ser frågor om utvärde-
ring och lämpligt förfarande vid 
avslutning och byte av läkeme-
delsbehandling som en viktig 
del av sitt arbete. LOK verkar 
för att patienterna ska få en sä-

ker och effektiv läkemedelsbe-
handling. Det är därför vi varit 
med om att ta fram denna bok.

LOK vill verka för att bokens 
material även på sikt kan publi-
ceras i en databas, och därmed 
vara tillgänglig i sjukvårdens 
journalsystem.

Fas-UT 3 är ett mycket bra 
komplement till Läkemedelsbo-
ken som också nyligen kommit 
ut i ny version för 2011/2012 
(se sidan 4 i detta nummer av 
Behandlingsbladet)). 

Du kan nu beställa FAS-UT 
3 kostnadsfritt från Länsservi-
ce  via MACK Varukatalogen, 
artikelnummer 21360. Privata 
vårdgivare som önskar boken 
kontaktar marlene.eliasson@nll.
se assistent på Läkemedelskom-
mitténs kansli. FAS-UT 3 kom-
mer inom kort även att göras 
tillgänglig på internet via läke-
medelskommitténs hemsida

Anders Bergström
Ordförande Norrbottens 
Läkemedelskommitté

Claes Lundgren, upphovsman till 
FAS-UT”
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Biosimilars – nu finns erfarenheterna
Ett säkerhetsövervägande måste alltid göras vid nyinsättning eller byte 
för alla biologiska läkemedel oavsett om de klassas som biosimilars eller 
inte. I praktiken är det alltså ingen skillnad när du byter till ett annat original 
än vid byte till en biosimilar. Idag finns det goda erfarenheter av byten till 
biosimilars.

Ett biologiskt läkeme-
del innehåller en aktiv substans 
med biologiskt ursprung. Bio-
logiska läkemedel är därför mer 
komplexa och svårare att stan-
dardisera än vanliga kemiska 
substanser. Det räcker inte att 
utifrån en farmakologiskt ak-
tiv substans verifiera produk-
tens fulla identitet och egenska-
per. Läkemedlets tillverknings-
process kan nämligen i hög grad 
styra effekten av ett biologiskt 
läkemedel. Två identiska prote-
inmolekyler kan ge olika farma-
kologiska och immunologiska 
svar hos en och samma patient 
om de producerats på olika sätt. 

Många kringfaktorer kan på-
verkas i tillverkningsprocesser-
na som exempelvis kontami-
nering, tredimensionell struk-
tur på proteinet eller hur protei-
ner är påkopplade på olika kol-
hydratstrukturer. Ett exempel på 
tillverkningens betydelse är de 
problem som uppstod när John-
son & Johnson under slutet av 
1990-talet ändrade ett steg i sin 
framställningsprocess av erytro-
poietinet Eprex. Under åren som 
följde drabbades patienter av er-
ytroblastopeni på grund av anti-
kroppsbildning mot Eprex. Till-
verkningen kunde rättas till och 
idag finns inga restriktioner för 
läkemedlet. 

Biosimilars – lika men olika
Om ett biologiskt läkemedel 
måste ändra sin tillverknings-
process måste det idag göras 
noggranna säkerhetsstudier, pre-
cis som om det vore ett nytt bio-
logiskt läkemedel som skulle 
börja användas. 

Samma säkerhetsstudier 
görs på de så kallade biosimila-
rer som tillkommit till följd av 
ny lagstiftning inom EU, sedan 
2006. Lagen innebär att Euro-
pean Medicines Agency (EMA) 
numera godkänner kopior av 
biologiska läkemedel. Dessa ko-
pior är inte generiska utan kall-

las ”biosimilars” eller ”biosi-
milarer”. Hittills har somatro-
pin, erytropoietin och filgrastim 
fått biosimilarer som visat sig 
ha samma verksamma substans 
och effekt som originalet. 

Det finns möjligheter till sto-
ra besparingar om sjukvården 
ökar användningen av biosimi-
larer. Det rör sig om prisskill-
nad på mellan 20 till närmare 50 
procent mot originalet.

Ingen skillnad i  
säkerhetstänkande
Beslutet om godkännande av 
biosimilarer baseras på jämfö-
relser med en originalprodukt 
utifrån farmakologisk likhet vi-
sad i prekliniska och kliniska 
studier. I de kliniska prövning-
arna av biosimilarer ingår sam-
ma parametrar som vid alla kli-
niska prövningar, bland annat 
farmakodynamik, farmakokine-
tik, klinisk effekt och säkerhets-
studier. Samma krav ligger ock-
så på att biosimilarerna precis 
som alla biologiska läkemedel 
ska ha en risk management plan 
med uppföljning. Säkerhetsfrå-
gan anses alltså löst av EMA. 
Osäkerheten om betydelsen av 

små skillnader i immunologiskt 
svar interindividuellt har hittills 
gjort att Läkemedelsverket valt 
en försiktig linje och inte ve-
lat rekommendera allmän utbyt-
barhet som för vanliga generika. 
Ett säkerhetsövervägande mås-
te alltid göras vid nyinsättning 
eller byte av alla biologiska lä-
kemedel oavsett om de klassas 
som biosimilars eller inte. 

I praktiken är det alltså ingen 
skillnad i säkerhetstänk att byta 
original som exempelvis byte 
av Genotropin till Norditropin, 
som vid byte till biosimila-
ren Somatropin, som är klas-
sad biologiskt jämförbar med 
Genotropin.

Utbytbarhetsstudier  
och erfarenheter
Ett övervägande om byte mås-
te alltid göras av ansvarig läkare 
utifrån situationen för varje en-
skild patient. Det finns utöver, 
säkerhetsresultaten från klinis-
ka prövningar, dessutom för vis-
sa av de nya biosimilarerna, ef-
fekt- och säkerhetsstudier som 
dokumenterar effekt och säker-
het på patienterna vid byten från 
original till biosimilar. Goda er-

farenheter av byten från erytro-
poietiner till motsvarande bio-
similarer alternativt biologiskt 
jämförbara erytropoietiner finns 
också på njurkliniker ute i lan-
det. Samma goda erfarenheter 
finns också när det gäller byten 
från somatropin och filgrastim 
till motsvarande biosimilars. I 
Norrbotten används exempelvis 
biosimilaren Ratiograstim istäl-
let för originalet Neupogen (se 
Hanteringsordning på läkeme-
delskommitténs hemsida).

För dig som vill veta mer om 
biosimilars rekommenderar jag 
nedanstående källor.

Anders Bergström
Läkemedelskommittén

Källförteckning:
Welin Mats, Liljemark Jan ”Biosimi-

larprodukter jämförbara med origi-
nalpreparaten” Läkartidningen nr 
23 2009 vol 106 s.1547-1548

Bergström Rikard, Nyblom Ken-
neth ”Biosimilarprodukter jämför-
bara med originalpreparaten” Lä-
kartidningen nr 42 2010 vol 107 
s.2584-2585

Sörgel Fritz. ”Biosimilars – clinical-
ly and financially effective” Hospi-
tal Healthcare Europe 2011 / Phar-
macy and therapeutics
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Covic et al. ”Biosimilars and biop-

harmaceuticals: what the nefro-
logists need to know – a position 
paper by the ERA-EDTA Coun-
cil” Nephrol Dial Transplant (2008) 
23:3731-3737

European Medicines Agency, Asses-
ment Report for Eporatio (epoe-
tin theta) Procedure No. EMEA/
H/C/001033

Minskat byteskrångel – hur?
Sedan den 1 maj 2011 har apoteken rätt att byta till ett likvärdigt, subventionerat generiskt läkeme-
del utan att behöva kontakta läkaren om läkemedlet på patientens recept inte längre är subventione-
rat. Förutsättningen för detta är att receptet förskrivits vid en tidpunkt då läkemedlet fortfarande var 
subventionerat. Numera syns det direkt i LM under rubriken ”Rab” om en förpackning ingår i för-
månen eller inte. Se pilen. ➚
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Underhållsbehandling med  
leukotrienantagonist och  
inhalationssteroid av  
förskolebarn med astma
Enligt rekommendationer från styrelsen i Barnallergisektionen daterat 20/3 
2011 gäller följande preparatval när Pulmicort nu inte längre kan skrivas ut 
som spray.

0 till <6 månader.
Finns inga registrerade preparat 
för denna åldersgrupp.
• Nebuliserad budesonid har 

dock under många år använts 
som inhalationssteroid i den-
na åldersgrupp. Dos som för 
6 månader gamla barn. Ange 
Obs på receptet.

Från 6 månader
• Singulair dosgranulat, 4 mg, 

dos enligt FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos 

enligt FASS.
• Flutide Evohaler ej registrerat 

för barn under 1 år, men öns-
kas inhalationssteroid via spa-
cer kan styrkan 50 mikrogram/
dos användas, (1)2 doser x 2. 
Ange Obs på receptet.

Från 1 år
• Singulair dosgranulat 4 mg, 

dos enligt FASS.
• Flutide Evohaler 50 mikro-

gram/dos, dos enligt FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos 

enligt FASS.

Från 4 år
• Singulair dosgranulat 4 mg, 

dos enligt FASS.

• Flutide Evohaler 50 mikro-
gram/dos, dos enligt FASS.

• Nebuliserad budesonid, dos 
enligt FASS.

• Seretide Evohaler Mite, dos 
enligt FASS.

Från 5 år
• Singulair dosgranulat 4 mg, 

dos enligt FASS.
• Flutide Evohaler 50 mikro-

gram/dos, dos enligt FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos 

enligt FASS.
• Seretide Evohaler Mite, dos 

enligt FASS.
• AeroBec 50 mikrogram/dos, 

dos enligt FASS.

Intermittent behandling av 
infektionsutlöst astma hos 
förskolebarn
• Singulair 4 mg x 1 i ca 10 da-

gar
• Nebuliserad budesonid 250 

mikrogram x 4 de första 3-4 
dagarna, sedan 250 mikro-
gram x 2 i ytterligare ca 7 da-
gar. Ange Obs på receptet.

• Flutide Evohaler 125 mikro-
gram/dos x 4 de första 3-4 da-
garna, sedan 125 mikrogram x 
2 i ytterligare ca 7 dagar. Ange 
Obs på receptet.

Andningsbehållare - 
(spacer)behandling
Enligt Barnallergisektionen ska 
man låta barnet ha kvar den 
andningsbehållare de tidiga-
re har fått utskriven. I princip 
fungerar alla sprayer i alla and-
ningsbehållare, även om pass-
formen inte alltid är optimal. 
Skillnader i läkemedelsdos från 
olika andningsbehållare har 
uppmätts, men betydelsefulla 
skillnader i klinisk effekt vid 
användning av olika andnings-
behållare är svår att värdera.

Enligt min erfarenhet är den 
mest effektiva behandlingen för 
barn under 5 år inhalation från 
en liten andningsbehållare av 
metall, Vortex, som komplette-
ras med en mjuk andningsmask, 
Optichamber, vilken måste skri-
vas ut separat. Denna behål-
lare kan tömmas med 4-6 nor-
mala andetag. När barnet är ca 
3 år gammalt kan man ta bort 
andningsmasken och träna bar-
net att ta ett enda lugnt andetag 
direkt i munstycket på Vortex, 
”single breath”. 

Anna Sandin
Barnallergolog, Sunderby sjukhus

Västernorrland 
bäst?
Vid behandling av diabe-
tes typ 2 kan sulfonureider 
vara ett behandlingsalter-
nativ. Dessa ökar insulinse-
kretionen genom att stimu-
lera receptorer på betacel-
lerna i endokrina pankreas 
och kan användas då met-
formin inte går att ge. Även 
indikation som tillägg till 
metformin eller insulinbe-
handling. Nackdelen är ris-
ken för svårbehandlad hy-
poglykemi. Därför rekom-
menderas glimepirid av 
Läkemedelsverket då gli-
benklamid är mer förknip-
pat med hypoglykemierna. 
I Norrbotten förskriver vi 
mestadels glibenklamid 
av sulfonureidpreparaten, 
och av ovan nämnda skäl 
bör vi aktivt byta förskriv-
ning till glimepirid. I Norr-
botten förskrevs år 2010 
glibenklamid till 70% av 
sulfonureid-patienterna, i 
Västernorrland 40% - vi 
får betrakta detta som en 
kastad handske i diabetes-
vården.

Johan Alsén
Distriktsläkare

Utvärdering  
av Läkemedels-
service
Läkemedelsservice innebär 
att sjukhusapoteket sam-
verkar med de läkemedels-
intensiva vårdavdelningar-
na bland annat när det gäl-
ler logistik och sortiments-
styrning. När Läkeme-
delsservice infördes brett 
noterades minskade läke-
medelskostnader och mins-
kad kassering av läkemedel 
under 2010. Läs mer om 
resultaten på läkemedels-
kommitténs hemsida.

Hur kommer jag åt mina meddelanden i Edos?
Idag har VAS läkemedelslista, LM, integre-
rat funktioner som är kopplat till Edos. Du når 
Edos, via VAS, utan extra inloggning. 

Regeln ”en patient” i taget gäller då man 
bara når vald patient från VAS i Edos. Om du 
vill öppna Edos i sin helhet och anropa övri-

ga tjänster som t.ex. översikt och meddelanden 
från dosapoteket måste du själv ordna en Ny 
formulärkod EDOS, från VAS. Se VAS-portalen 
eller läkemedelskommitténs hemsida för mer 
information om hur du kommer åt dina medde-
landen från dosapoteket.
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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.bergstrom@nll.se,  
Stig Andersson, stig.andersson@nll.se, Anton Norberg, anton@yours.se

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.

Upphandlade läkemedel  
sparar 50 000 kr per dag
Tack vare den regionala upphandlingen av rekvisitionsläkemedel sparar sjukvården i Norrbottens Läns 
Landsting ungefär 20 miljoner kronor per år. Det motsvarar ungefär 50 000 kronor per dag. Det finns en 
potential att öka denna summa om vi i alla lägen upphandlar det vi sen också kommer att använda. 

Norrbottens Läns Lands-
ting samverkar med övriga 
landsting i norr i en regional 
upphandling för slutenvårdens 
läkemedel. Det som avgör om 
vi kan få del av rabatten i upp-
handlingen är alltså om läke-
medlet kan definieras som slut-
envårdsläkemedel. I praktiken 
innebär det att alla läkemedel 
som rekvireras till vårdavdel-
ningar, mottagningar och vård-
centraler definieras som slut-
envårdsläkemedel och kan ge 
rabatt om de fått ett rabatterat 
upphandlingspris. Landsting-
ets bassortiment, ”Bassortiment 
– NLL” på läkemedelskommit-
téns hemsida, sammanfattar de 
vanligaste läkemedlen som an-
vänds i slutenvården. Använder 
du de läkemedel som anvisas i 
landstingets bassortiment kan 
du vara säker på att få bästa ra-
batt. För att hitta upphandlade 
läkemedel utöver landstingets 
bassortiment kan du titta i för-
teckningen över upphandlade 
läkemedel, den finns också på 
hemsidan. 

Första april nästa år kom-
mer nuvarande läkemedels-
avtal att upphöra. Det innebär 
att vi under hösten kommer att 

gå ut med en ny anbudsförfrå-
gan. Processen inför den nya 
upphandlingen är att represen-
tanter från Läkemedelskom-
mittén och upphandlare inom 
varje landsting för en lokal di-
alog med sjukvården om dess 
behov. I Norrbotten samordnas 

upphandlingen av Anders Berg-
ström och Anne Sundqvist som 
tillsammans med sektionsche-
fer, länschefer samt andra läka-
re, sjuksköterskor och personal 
från sjukhusapoteken kommer 
fram till vilka behov som finns 
i Norrbotten. Ta kontakt med 

Anne eller mig om du har syn-
punkter eller frågor om nuva-
rande avtal eller den kommande 
upphandlingen.

Anders Bergström
Läkemedelskommittén

Läkemedelsboken  
2011-2012 är här
Boken kan beställas kostnadsfritt från Länsservice, 
artikelnummer 21053 i Varukatalogen (MACK) alternativt 
per telefon 0921-666 00 eller fax 0921-534 16.

Privata vårdgivare som önskar boken kontaktar Marlene.eliasson@nll.se,  
assistent på Läkemedelskommitténs kansli. Läkemedelsboken beräknas  
finnas som interaktiv version på Läkemedelsverkets hemsida under juni 2011. 
Där finns även direktlänkar till relaterade kapitel och studier.


