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Lanacrist® 
avregistreras
Varumärket Lanacrist registrerades 
1955. Nu har Astrazeneca beslutat 
upphöra med varumärket Lanacrist® 
och ersätter med produkten Digoxin 
Astrazeneca som innehåller samma 
aktiva läkemedelssubstans. Observera 
att produkterna inte är utbytbara och 
att man rekommenderar kontroll av 
plasmahalt vid byte. 

Alenat® 
förbjuds
Stockholms tingsrätt har beslutat att 
försäljningen av alla Fosamax-gene-
rika ska upphöra. Orsaken är att MSD 
nu vunnit sin process om patenträttig-
heterna på Fosamax. Läkemedelskom-
mittén beklagar men har ändrat på re-
kommendationslistan.

Exarta® 
dras in
Ximelagatran som finns i produkterna 
Exarta® och Melagatran® prelanserades 
för några år sedan som det medel som 
skulle ersätta warfarin. Nu är sagan 
slut och läkemedlet dras in på grund 
av ökad risk för leverbiverkningar vid 
långtidsbehandling. 

Lamictal och 
utbytbarhet
Patentet på Lamictal har upphört och 
lamotrigin-preparaten har alla indika-
tionen epilepsi och bipolär sjukdom. 
Eftersom farmakokinetiska variationer 
mellan tillverkarna finns, kan läke-
medlen ej bytas ut på apoteken. Om 
du som läkare vill byta till den nästan 
hälften så dyra Lamotrigin bör patien-
ten noga följas upp, i synnerhet om det 
handlar om pågående epilepsibehand-
ling. Lämpligast att byta, enligt Läke-
medelsverket, är vid nyinsättning samt 
vid bipolär sjukdom. 

Läkemedelskommittén får 
extra utbildningspengar
De rabatter landstinget får för upphandlade läkemedel ger en viss ekonomisk åter-
bäring. Dessa pengar kommer att användas för speciella utbildningsinsatser. Vi pla-
nerar att använda medlen för utbildningar inom bland annat psykiatri, allmänmedi-
cin, astma-KOL. Har du idéer om speciellt divisionsövergripande utbildningsbehov 
med koppling till läkemedelsanvändning, kontakta Läkemedelskommittén. 

Under senare år har användandet av vita-
min-B-komplexet TrioBe ökat markant i 
länet. Förmodligen är anledningen att det 
funnits förhoppningar om att preparatet 
genom att sänka homocysteinhalten skulle 
minska risken för kranskärlsjukdom. Nå-
gon reducerad risk i klinisk praxis är dock 
inte visad. Det har till och med framförts 
misstankar om att det är tvärtom. Fortfa-
rande ligger användandet i Norrbotten på 
en relativt låg nivå jämfört med en del an-

TrioBe – ett onödigt 
preparat?

dra län, men om preparatet inte gör någon 
nytta borde ju antalet DDD/år vara 0! Vid 
manifest B12 och/eller folsyrabrist rekom-
menderar NLK liksom tidigare Behepan 
och Folacin.

Ref Jan-Håkan Jansson: Riskabelt ge 
B-vitamin vid hjärt-kärlsjukdom, Läkar-
tidningen 2006 nr 3 sid 126.

Björn Olsson

TrioBe i Norrbotten:

Produktnamn Köpt år Antal DDD Nll kostnad

TRIOBE 2003 307 395,00 446 636
TRIOBE 2004 388 454,00 566 411
TRIOBE 2005 450 860,00 628 982



SBU-rapporter om ångest och 
depression
Förutom diskussioner runt resultaten från 
auditen, presenterades kort SBUs rapporter 
om ångest och depression. För primärvår-
dens del är det speciellt intressant att kon-
statera att ångestrapporten innehåller ett 
särskilt kapitel just med kommentarer om 
ångestbehandling på denna nivå. Tyvärr sak-
nas detta i depressionsrapporten. 70% av 
alla ångestpatienter söker och behandlas på 
vårdcentralerna, och den största delen av de 
deprimerade patienterna behandlas också 
på denna nivå. SBUs rapporter är omfat-
tande, och kommer att ligga till grund för 
fler utbildningstillfällen här i länet.

Depression i Norrbotten
Rolf Adolfsson och Peter Skeppar från psy-
kiatrin på Sunderby sjukhus presenterade 
depressionsproblemen ur ett psykiatriskt 
per-spektiv och visade statistik över vård-
konsumtion med mera i Norrbotten. Man 
funderade på underdiagnostik och de pa-
tienter som avbryter behandlingen i förtid. 
Samtidigt diskuterades även  SSRI-prepara-
tens biverkningar och hanteringen av detta. 

Man framförde också kritik mot en del 
av SBU-rapporten. Den blandform av ång-
est och depression som beskrevs där skulle 
vara felklassificerad. Att symptomen före-
kom blandade var däremot klart. Om detta 

Några av deltagarna på SSRI-dagen i Boden.

SSRI-dagen: 
Hur ska depression behandlas?
I Boden samlades 17 februari cirka 20 läkare för att diskutera behandling med SSRI-preparaten utifrån en audit i 
FAMMIs regi. Auditen omfattade hela Sverige, varför vi hade ”gäster” från både Västmanland och Västerbotten. 
Huvudtalare var allmänläkaren John Nessa från Stavanger, som presenterade erfarenheter från sitt avhandlingsarbete 
”Talk as medical work”.

Allmänmedicinsk, psykologisk 
behandling enligt NORDEP

• Etablera en positiv relation
• Förmedla hopp och optimism
• Låt patienten beskriva sin 
 depression (problem)
• Dela ångest och tvivel
• Ge råd och skapa förväntning

Källor:  
Tibblin G (red). Rudebeck C-E. 
Allmänmedicin. Lärobok 1989.  
Malt U. The Norwegian naturalistic 
treatment study (NORDEP). 
BMJ 1999;318:1180-1184.
Nilsson B. Respektfulla läkar-patientmöten 
lindrade 30-årigt lidande. Läkartidningen 
1999; 12: 1464-1469

skulle leda till några större kliniska kon-
sekvenser i primärvården var oklart, där 
används ju diagnoserna mer som översikt-
ligt hjälpmedel (Tibblin, Rudebeck 1989). 
SBU-rapporten beskriver också de ”ännu ej 
sjuka”, eller de som ”inte uppfyller kriterier 
för diagnos”, vilka sannolikt också behöver 
hjälp och stöd i liknande form som de for-
mellt ”sjuka”.

Metod för framgångsrik behandling 
i primärvård
Vår norska gäst utgick i sina reflexioner från 
sin avhandling och från den stora norska 
depressionsstudien NORDEP, presenterad i 
BMJ (Malt U. 1999).  Dess nyckelbudskap 
var att allmänläkare på vårdcentraler är lika 
”bra” som psykiatriker och psykiatrin på att 
behandla depressioner. Den slutsatsen har 
inte ifrågasatts, men andra av slutsatserna 
är mer omdiskuterade. Som i många andra 
studier var bortfallet stort och exklusions-
kriterierna omfattande. Den patientgrupp 
som genomgick behandling var alltså 
”handplockad” i många avseenden. Trots 
det var utfallet för SSRI-medlen knappast 
imponerande. Resultatet förbättrades med 7 
till 14% med hjälp av medicinerna och det 
fanns till exempel ingen statistiskt signifi-
kant skillnad mellan behandling med pla-
cebo och mianserin. NNT (Number needed 
to treat) för SSRI är fem, vilket innebär att 

av fem behandlade, har en patient nytta av 
läkemedlet. Vad gör vi med de övriga fyra 
patienterna? 

John Nessa, som är en erfaren allmän-
läkare, delgav oss intressanta patientfall; 
bland annat ”Elna” (som Björn Nilsson 
presenterade i Läkartidningen, 1999). Att 
lyssna och att prata med patienter har stor 
betydelse och påverkar sjukdomsförlopp 
radikalt. NORDEP belyste också detta 
tydligt, då grundbehandlingen för alla be-
handlingsalternativ var  ”Psychological tre-
atment” av allmän natur, det vill säga det 
som allmänläkare ägnar sig åt på vårdcen-
tralerna i Norden. Tillsammans med denna 
grundbehandling gav placebo ett tillfrisk-
nande på 47%! 

Viktigt att påpeka är rätt dosering även 
i detta sammanhang. Psykologisk behand-
ling ska doseras enligt schemat 1,2,3,4,6,
8,12,16,20 och 24 veckor, liksom den far-
makologiska behandlingen i övrigt. Under-
dosering torde vara lika vanlig som under-
diagnostik. 

Varför fokuseras det så mycket på den 
lilla förbättringen på 14%, i stället för på 
grundbehandlingen som gav 47% effekt?

Robert Svartholm, distriktsläkare Boden 
och info-läkare Läkemedelskommittén



Verksamhetschefens ansvar för kvalitets-
frågor och budget skulle kunna underlättas 
om analysen av hälsovinster och kostnader 
kommer före införandet av den nya meto-
den. Därigenom skulle man slippa över-
raskningar vid årets i form av kostnader 
som hotar budgeten och annan vårdverk-
samhet. Det sker prioriteringar även idag, 
men ofta utan adekvat underlag.

Pilotprojekt
Syftet med nedanstående pilotprojekt är 
att utveckla en tydlig kommunikationsväg 
för frågor kring nya behandlingsmetoder 
och att analysera hälsonytta och kostnader 
innan nya metoder introduceras. Processen 
kommer att prövas vid Onkologiskt Cen-
trum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

A. Klinikprocessen
När ett förslag till ny verksamhet framförs 
(till exempel nya läkemedel, nya behand-
lingsmetoder, nya arbetsmetoder) ska det 
åtföljas av en skriftlig motivering på högst 
en A4-sida där följande rubriker beaktas:
• bakgrund och beskrivning av den nya 
 metoden
• beräknade hälsovinster

Fatta rationella beslut vid införande 
av nya metoder i sjukvården
Sjukvården är en innovativ verksamhet. Ny teknologi, nya behandlingsmetoder, nya läkemedel introduceras fortlöpande 
ofta till mycket höga kostnader, ofta utan att gamla metoder utmönstras, ofta utan analys av kostnadseffektiviteten i den 
aktuella vårdmiljön. 

• antal patienter man beräknar behandla
• kostnader för kliniken
• ekonomiska vinster i den egna verksam-
 heten, i annans verksamhet eller i sam-
 hället
• är det något i den ordinarie verksamheten  
 som inte längre behöver göras?

Förslaget bereds i klinikens ledningsgrupp 
och eventuellt i klinikens forskningsråd. 
Verksamhetschefen tar sedan ställning till 
om metoden ska införas på kliniken och 
om den ryms inom budgeten. Om det är så 
att metoden innebär klara hälsovinster och 
ryms inom budget, så startar man. Behövs 
det göras några omstruktureringar/omprio-
riteringar för att den ska rymmas inom kli-
nikens budget, fattar verksamhetschefen 
nödvändiga beslut. Denna process behöver 
inte ta mer än en vecka.

B. Yttre process
Om den nya metoden anses medicinskt 
motiverad men inte ryms inom klinikens 
budget går ärendet vidare till divisionsche-
fen som tar ställning till samma frågor som 
ovan:
• är den medicinskt motiverad

• ryms den inom divisionens budget
• behöver det göras omstruktureringar
 /omprioriteringar inom divisionen etc.

Om införandet av den nya metoden inne-
bär en stor hälsovinst men inte ryms inom 
divisionens budget, går ärendet vidare upp 
till sjukhusledningen och sedan vidare till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och in i bud-
getprocessen. Det kan ju vara så att införan-
det av den nya metoden kan förväntas få ef-
fekter på andra verksamheter på sjukhuset 
eller i samhället.

Förväntat resultat av metoden
En tydlig kommunikationsväg för införan-
de av nya metoder har upprättats. Verksam-
hetschefen upplever metoden som ett stöd i 
verksamhetsansvaret. Synpunkter som kom-
mer fram under pilotprojektet kommer att 
påverka modellen. Om man inför nya me-
toder utan att använda sig av ovanstående 
modell och budgeten överskrids, kommer 
det att tolkas som att man inte tagit sitt bud-
getansvar.

Åsa Åkerman, hälsoekonom vid 
Landstinget i Uppsala län

Begränsad subventionsrätt för Nexium
Läkemedelsförmånsnämnden har ny-
ligen presenterat en genomgång av 
dokumenterad nytta och kostnad samt 
sin värdering av samhällsprioritering 
för bekostnad av läkemedel vid sy-
rarelaterade symtom - protonpumps-
hämmare, H2blockare, antacida med 
fl era. 

Vi har alla anledning att ta vara på genom-
arbetade prioriteringar i sjukvården för att 
använda våra begränsade resurser på ett 
maximalt kostnadseffektivt sätt, och när 
detta, som här, kan ske utan några vidare 
medicinska konsekvenser borde det vara 
lätt. Medan H2blockare och ett par proton-
pumpshämmare beslöts lyftas ur förmåns-
systemet blev förutom Omeprazol även 

bland andra Nexium kvar, men på följande 
begränsade indikationer:
• erosiv esofagit (erosiv skada konstaterad  
 med skopi)
•  syrarelaterade sjukdomar då omeprazol  
 inte gett ett tillfredsställande behand- 
 lingsresultat
Dessutom är Nexium HP kvar inom förmå-
nen för Helicobacter-eradikering.

AstraZeneca har i dagarna skickat ut ett 
brev till delar av läkarkåren med den miss-
ledande texten ”Nexium [---] har inte fått 
någon inskränkning avseende godkända 
indikationer som subventioneras inom för-
månssystemet”. Den skrivningen är sålunda 
inte korrekt.

 

Rune Dahlqvist, 
Ordförande i Läkemedelskommittén 
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Nu vill läkemedelskommittén koncentrera 
arbetet på att patientgruppen 80+ ska få en 
rationell läkemedelsbehandling.

Att det finns olikheter i hur gruppen 80+ 
läkemedelsbehandlas är naturligt, eftersom 
det rör sig om en heterogen patientgrupp 
med olika grader av nedsatt organfunktion 
och sjukdom. Ibland kan man med statisti-
kens hjälp belysa olikheter. Är olikheterna 
kraftigt avvikande kan man även använda 
statistiken till att ställa frågor.

Diagrammen visar användningen i defi-
nierade dygnsdoser per tusen innevånare 
och dag (DDD/TIND), av protonpumps-
hämmare och demensläkemedel hos 80+ i 
länet, per kommun. 

När jag ser dessa staplar infinner sig föl-
jande frågor: 

Varför får var fjärde 80+, i kommunerna 
7 och 13, kolinesterashämmare/memantin, 
medan man i länets andra kommuner bara 
behandlar knappt var tionde?

Varför får nästan var femte 80+ proton-
pumpshämmare i kommun 12, medan man i 
övriga kommuner bara behandlar var tionde 
person?

Anders Bergström

Hur läkemedelsbehandlar vi våra äldre?
I Norrbotten bor det idag drygt 
12 500 personer som är 80 år och 
äldre, så kallade 80+. Äldres läkeme-
delsanvändning har de senaste åren 
varit föremål för debatt.

Dygnsdoser per tusen innevånare 80+, år 2005

Nya 
patentutgångar: 
Apoteken byter nu till Sertralin och am-
lodipin istället för Zoloft och Norvasc.


