
gemensamt godkännande hos EMEA, den 
europeiska läkemedelsmyndigheten, krä-
ver att behandlingen är bättre än placebo. I 
detta fall fick man fram effekt för just den 
ovan begränsade patientgruppen. Under 
en fyraveckorsperiod hade den placebobe-
handlade patientgruppen fyra ”tillfreds-
ställande sexuella episoder”, mot behand-
lingsgruppens fem. Före behandlingen 
hade patienterna bara tre tillfredsställande 
episoder. Biverkningarna är förstås vanliga 
och av androgen natur med acne, skägg-
växt, basröst och håravfall. En eventuell 
graviditet under behandlingen kan sluta 
illa för barnet. Man föreslår kontroll var 
sjätte månad. Långtidsstudier saknas. 

Robert Svartholm
Informationsläkare
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I godkännandehandlingarna lovar före-
taget att noga kontrollera preparatets bi-
verkningar och granska pågående studier, 
samt att tillhandahålla en utbildningsplan 
för läkare och patienter. Är Aftonbladets 
artikel en försöksballong inför den svenska 
lanseringen?

Den bristande sexuella lusten är ett pro-
blem i det moderna samhället. Å ena sidan 
finns våldsproblematiken, med övergrepp 
och rädsla. Å andra finns prestationskraven 
på ett perfekt sexuellt samliv. Dessemellan 
finns den grå vardagen med stress, små 
barn och ensamhet. Kan plåster verkligen 
lösa detta? 

Intrinsa
Ett depotplåster med testosteron är framta-
get för behandling av HSDD, Hypoactive 
Sexual Desire Disorder. Via EU-samar-
betet har det blivit godkänt att behandla 
detta tillstånd hos kvinnor som genomgått 
bilateral ooforectomi och hysterectomi och 
som samtidigt behandlas med östrogen. Ett 

Kvinnans 
Viagra?
Aftonbladet har nyligt presenterat 
kvinnans svar på Viagra. Ett plåster 
som återställer bristande lust. Lovan-
de, intressant och snart tillgängligt 
på den svenska marknaden lovas 
det i reportaget. Proctor & Gamble 
har fått sitt läkemedel registrerat i EU 
sommaren 2006, men det fi nns ännu 
inte i Sverige.

Arbetsplatskod på hjälpmedelskort
Från 1 juli 2007 krävs arbetsplatskod på hjälpmedelskortet för att patienten ska kun-
na få subvention när de får stomi- och diabeteshjälpmedel från Apoteket.  

Det innebär att vid ordinationer från och med 1 juli måste alltid förskrivarens ar-
betsplatskod finnas på hjälpmedelskortet.  

För Norrbottens del handlar förändringen framför allt om stomihjälpmedel, efter-
som detta expedieras via Apoteken. Diabeteshjälpmedel till länsinnevånare lämnas 
sedan 2004 ut direkt och utan kostnad på vårdcentralerna.  

Använder du i dag elektroniskt recept för dina ordinationer av stomihjälpmedel 
behöver du inte vidta några åtgärder. Vill du använda hjälpmedelskort i pappersform 
behöver du föra in en streckkod på hjälpmedelskortet/receptet. 

USA vill lag-
stifta mot 
konkurrens-
begränsning
I USA har det sedan 2005 varit möj-
ligt för läkemedelsföretag att betala 
generikatillverkare för att dessa inte 
ska erbjuda konkurrerande generiska 
läkemedel. 

Den amerikanska kongressen finner 
nu allt mer stöd för en lagstiftning som 
ska hindra läkemedelsbolagen från att 
betala sig till en dominerande position 
på läkemedelsmarknaden. 

Med stöd från Federal Trade Com-
mission kommer lagstiftarna i kon-
gressen att åsidosätta de två federala 
domstolsbesluten från 2005 som gav 
AstraZeneca och Schering-Plough rätt 
att betala tillverkare av generika, allt 
för att dessa inte skulle erbjuda sina 
produkter på marknaden. Dessa två 
domstolsbeslut skapade en våg av be-
talningar från läkemedelsbolagen till 
generikatillverkarna.

Vi tror att miljardbelopp står på spel 
för de amerikanska konsumenterna, 
säger Deborah Platt Majors, republi-
kan vid Federal Trade Commission 
(Källa: Dagens Industri).



Hösnuva är ett vanligt tillstånd som innebär själv-
klara belastningar på livskvaliteten. Experter tycker 
termen är ”förklenande” och betonar sjukdomens 
samband med astma. Tillståndet är svårbehandlat 
och omtvistat. 

Antihistaminer är enkelt och säkert och sköts som egen-
vård till största delen utan stora utredningar. Kortison i 
depot-injektioner, är ifrågasatt men också enkelt och hos 
vissa patienter populärt på grund av hyfsad effekt. Pe-
roral kortisonbehandling är effektiv. Immunoterapi är 
”modern” och av vissa betraktad som underutnyttjad. 
Veckovisa eller månadsvisa injektioner under 3-5 år 
med måttlig effekt inskränker behandlingsmetodens 
användbarhet.

Nu har en enklare peroral immunoterapi fått ett 
villkorat godkännande av Läkemedelsförmåns-
nämnden, och är hoppingivande inför framtiden. 
Det handlar om behandling av isolerad timotej-
överkänslighet (gräsallergi). 

En av de först presenterade studierna visade på 
blygsamma effekter jämfört med placebo, men 
bedömdes som ”lovande”. 855 patienter upp-
nådde visserligen ingen statistiskt signifikant 
effekt, men symtomscore visade på 18% lägre 
värden och lägre konsumtion av antihistamin. 
Möjligen inleddes behandlingen för sent.

Tre studier
Inför registreringen uppvisades tre studier, 
varav två inte var konklusiva men stödde 
resultaten i den tredje. En förbättring jäm-
fört med placebogruppen avseende skatt-
ningen av rinokonjunktivitsymtom med 
30% noterades i denna studie, och beho-
vet av tilläggsmedicinering var samtidigt 
38% lägre än i kontrollgruppen (relativ 
skillnad).   

Företaget presenterade en hälsoeko-
nomisk studie som visade att behand-
lingen skulle kunna vara kostnadsef-
fektiv under vissa betingelser, och 
därför ingår behandlingen i förmå-
nen under vissa villkor.

Sammanfattning
En ny peroral metod för hyposensibilisering 
som är mycket enklare än tidigare har presenterats (Grazax). 
Dosering, behandlingslängd och biverkningsprofil är ännu oklar. 
70% av patienterna får biverkningar av allergisk natur, men ingen 
anafylaxi finns beskriven bland de 722 registrerade patienterna. 
Behandlingen måste inledas fyra månader innan ”säsong”. Hur 
länge effekten kvarstår är okänt. Patienter med isolerad timotejö-
verkänslighet kan komma ifråga för behandling, när symtomato-
logisk behandling inte hjälper, efter det villkorade godkännandet i 
Läkemedelsförmånsnämnden.

Det är intressant att reflektera över denna mycket dyra behand-
ling. Den är provad på ett fåtal patienter med begränsad effekt och 
med tydliga biverkningar och satt i relation till kortisonbehandling 
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Hanteringsordning:(Phleum pratense) Grazax®Fakta:
1. Indikationen för oral immunterapi med phleum pratense är isolerad

gräspolleninducerad rinit och konjunktivit hos vuxna. Läkemedlet in-

går i läkemedelsförmånerna ”när bästa möjliga symtomdämpande

behandling inte gett tillfredsställande resultat”.

2. Effekten bedöms av Läkemedelsverket som måttlig och data för mer

än en säsong saknas. Grazax® är varken jämförd mot antihistamin / 

glukokortikoid eller subkutan specifik immunterapi (Alutard®).

3. Frekventa biverkningar av allergisk natur är mycket vanligt. Lång-

tidseffekterna är okända.4. Grazax® kostar drygt 29 kronor per dag. Antihistamin såsom cetiri-

zin eller loratadin kostar 80 öre per dag. Alutard® kostar uppskatt-

ningsvis 6 kronor per dag.Om antal sjukvårdsbesök vid subkutan immunterapi uppskattas till sju 

per år blir totala samhällskostnaden för Alutard®-terapi 40% lägre än

behandling med Grazax®.
Läkemedelskomittén rekommenderar:

Förstahandsmedel mot gräspolleninducerad allergi är

antihistamin och glukokortikoider.
Personer med svårartad isolerad timotejöverkänslighet är

få till antalet och bör remitteras till allergolog för övervä-

gande om immunterapi. Erfarenheterna av Grazax-

behandling är mycket begränsade vilket föranleder att

eventuell behandling med detta läkemedel initieras och

följs upp av lungkliniken Sunderby sjukhus.
Lars-Gunnar Larsson

Robert Svartholm

Överläkare Lung- och allergisektionen
Distriksläkare

Division Medicin
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(t ex i depotinjektion) som är väl provad, mycket billig och enkel. 
Den har också få generella biverkningar vid rekommenderad be-
handlingsperiod. Vid injektion kan atrofi på injektionsstället upp-
träda i sällsynta fall. 

Läkemedelsverket har efter en workshop tagit fram tydliga be-
handlingsriktlinjer.

Robert Svartholm
Informationsläkare



Ska vi verkligen
satsa på glukosamin? 
Förhoppningarna var stora år 2002, då 
glukosamin blev läkemedel. 

Kanske hade vi äntligen ett läkemedel mot 
den stora folksjukdomen artros. Marknaden 
är lukrativ och reklamen är alltjämt omfat-
tande. Det finns idag tolv tillverkare som lan-
serar glukosamin i Sverige. 

När ”GAIT-studien”1) publicerades för ett 
år sedan tystnade dock de vetenskapliga till-
ropen. Inte att undra på då studien visade att 
när 1600 patienter fick glukosamin under sex 
månader kunde man inte notera någon smärt-
stillande effekt av glukosaminbehandling vid 
knäartros.

Inte bättre än placebo
Innan ”GAIT” fanns det egentligen inte allt-
för mycket visat. Enskilda företagssponsrade 
studier på olika beredningar av glukosamin 
gav vid handen att vid sex veckors kontinu-
erlig behandling åstadkoms ibland en margi-
nell förbättring av smärtan, dock utan att be-
hovet av tilläggsanalgetika kunnat minskas. 
En Cochrane-analys från 2005 visade ännu 
mindre effekt hos patienter behandlade upp 
till tre månader.

Allmänt känt är att graden av förväntan ofta 
styr upplevelsen av en behandling. Placebo-
effekt innebär att förväntan av en behandling 
ger samma effekt som själva behandlingen. 
På lång sikt tappar dock ”behandlingen” i 
verkningsgrad, men effekten av placebo kan 
ibland sitta i ända upp till sex månader. 

Betecknande för många av glukosamin-
studierna är just den höga placeboeffekten 
som inte sällan är lika god som effekten av 
glukosamin. Signifikanta smärtstillande ef-
fekter av placebobehandling, kontra ingen 
behandling, finns visat i ett flertal studier2).

Investerar vi rätt?
2004 uppnådde försäljningen all time high 
med över 100 miljoner av landstingens peng-
ar till glukosamin. Användningen har inte 
minskat sedan dess. Länets läkare ordinerar 
idag närmare tusen glukosaminrecept per 
månad till en landstingskostnad av 2,5 mil-
joner kronor per år.  Är detta välinvesterade 
skattemedel?

Anders Bergström

1) Glucosamine, chondroitin sulphate and the two in 
combination for painful Knee osteoarthritis. Clegg et 
al. NEJM 2006:354;8:795-808
2) Hróbjartsson A, Gøtzsche PC. Placebo interven-
tions for all clinical conditions. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2004, Issue 2. Art. No.: 
CD003974. DOI: 10.1002/14651858.CD003974.
pub2.

Länkar

Interaktioner mellan läkemedel www.fass.se eller www.janusinfo.org

Läkemedel och graviditet/amning www.janusinfo.org eller 
 www.medscinet.se/infpreg/ (antibiotika)

Läkemedelseffekter och terapival www.lakemedelsverket.se 

 Läkemedelsboken nås via ”läkemedel” på insidan 
 eller via www.apoteket.se

 Distriktsläkarportalen via primärvårdens hemsida

 EIRA och EBM guidelines via Sunderby
 Sjukhusbibliotek. Nås via insidans ”medicinska 
 länkar”  

Här hittar du information 
om läkemedel
Läkemedelsområdet är stort och svårt att överblicka. Det uppstår inte sällan frågor och det 
är inte alltid lätt att i det vardagliga patientarbetet hålla sig uppdaterad om alla läkemedels-
fakta och nyheter. 

Här följer några förslag på läkemedelsinformationskällor som du kan använda i det var-
dagliga patientarbetet. Klipp gärna ut denna kom-ihåg-lapp för framtida användning.

Läkemedelsinformation

Personlig konsultation

Effekt, terapi, tillgänglighet, sortiment.
Utländska läkemedel, licensläkemedel, 
ej registrerade läkemedel, ex tempore-
beredning.

Terapival rekommenderade läkemedel, 
nya läkemedel.

Patientrelaterade läkemedelsfrågor av 
utredningskaraktär som exempelvis 
ovanliga effekter, biverkningar 
eller interaktioner.

Apoteket Sunderby sjukhus 
tel internt 839 52 eller 0920-28 39 52
eller Apoteket 0771-210 210.

Läkemedelskommitténs kansli med infor-
mationsapotekare och informationsläkare
internt tel. 800 40, 800 01 eller 821 52. 
Går även bra att maila till
Gudrun.marklund@nll.se

Elinor - Läkemedelsinformationscentralen 
på Norrlands universitetssjukhus, Umeå. 
Klinisk farmakologi tel  090-785 39 10.
Mail: elinor.us@vll.se eller 
elinor@pharm.umu.se
Avtal med Elinor innebär att för varje 
ställd fråga debiteras NLL via ett centralt 
konto. 

SBU uppdaterar om blodtrycksbehandling!
SBU har uppdaterat sin rapport ”Måttligt förhöjt blodtryck” från 2004. Flera nya stu-
dier har inkluderats och en slutsats om läkemedelsbehandling har modifierats. Enligt 
den nya formuleringen har de stora läkemedelsgrupperna tiazider, ACE-hämmare, 
kalciumantagonister och ARB likartade behandlingseffekter på insjuknande i hjärt_
kärlsjukdomar (evidensstyrka 1), medan behandlingseffekterna av beta-blockerare är 
mindre (evidensstyrka 2). Se hela rapporten på www.sbu.se.
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Idén om ett ”polypill” framfördes 2003 av profes-
sorerna N. Wald och M.Law, The Wolfson Institute of 
Preventive Medicin in London.

De hade gått igenom cirka 750 randomiserade, kontrollerade 
läkemedelsstudier på sammanlagt 400.000 patienter för att 
vaska fram substanser som skulle kunna reducera risken för  
hjärt-kärlhändelser.

Baserat på denna genomgång föreslogs det att en tablett så 
kallad polypill innehållande en tiazid, betablockerare, ACE-
hämmare, acetylsalicylsyra, statin samt folsyra skulle kunna 
minska risken för hjärt-kärlhändelser med 80% hos individer 
över 55 år.

Genom att de tre blodtrycksänkarna skulle ingå i lågdos 
ansågs risken för biverkningar minimeras.

Kritikernas inställning
Idén skapade kontroverser och kritiker hävdade bland annat 
att en sådan tablett skulle bli för stor för att kunna sväljas, att 
biverkningar skulle skapa problem, att läkemedelsinteraktio-
ner kunde inträffa. Kritikerna hävdade också att patienterna 
kunde invaggas i en falsk säkerhetskänsla så att de skulle fort-
sätta med en ohälsosam livsstil.

Dock har stödet för ett eller flera olika polypills sakta vuxit, 
särskilt för sekundärprevention, och många anser idén vara 
nyckeln för att tackla epidemin av hjärtkärl-sjukdomar i ut-
vecklingsländerna.

Ett indiskt läkemedelsföretag har nyligen startat en sekun-
därpreventiv studie på 250 indiska patienter. Folsyra ingår 
inte på grund av senare års effektneutralitet i hjärtkärl - stu-
dier och man nöjer sig med två blodtryckssänkare.

Det modifierade polypillret innehåller acetylsalicylsyra, 
lisinopril, atenolol samt simvastatin och doseras 1 tablett 
dagligen.

Om allt går enligt planerna tror företrädare för det indiska 
läkemedelsföretaget att polypillret kan erbjudas till en kost-
nad under 2 US dollar per månad. De anser också att det finns 
en marknad för pillret i västländerna.

Man hoppas även kunna starta en primärpreventiv pilotstu-
die i slutet av 2007 på personer med hög risk för hjärtinfarkt 
eller stroke. I denna placebokontrollerade studien byts ate-
nolol ut mot hydroklortiazid. 

Stig Andersson

Källa: Clinical Trials of Polypills for CVD Begin. Medscape Cardiology 
MedPulse.

När vattennivån stigit tillräckligt bakom fördämningen 
hittar snart fl ödet nya fåror i sin vandring nedför slänten.

Det första etikavtalet mellan dåvarande landstingsförbundet och lä-
kemedelsindustriföreningen (LIF) slöts i juni 2004. Konsekvenser-
na av detta var att läkemedelsföretagen inte längre hade fri access 
till läkarna för personlig marknadsföring. Innehållet och formerna 
för industrins information och utbildning reglerades för att förhin-
dra mutor och bestickning. Flera läkemedelsföretag har som följd 
av detta drastiskt fått minska ned sin kår av läkemedelskonsulenter. 
Pfizer aviserar nu att de helt ska sluta med denna verksamhet.

Nya bäckfåror
I takt med att läkarna blivit medvetna om etikavtalet och att de inte 
vill låta sig påverkas av industrins marknadsföring har läkemedels-
företagens marknadsavdelningar försökt finna nya vägar till att öka 
försäljningen. 

En väg är att försöka nå andra grupper inom vården som exem-
pelvis sjuksköterskor, dietister men också tjänstemän och politiker. 
Dessa grupper utsätts för påverkan allt oftare idag, med varierande 
framgång. 

I detta sammanhang kan det vara bra att påminna sig om att etik-
avtalet mellan LIF och Sveriges kommuner och landsting inbegri-
per alla medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. 

En annan bäckfåra är att öka marknadsföringen mot allmänheten. 
Här finns många sätt att påverka för en uppfinningsrik reklamare. 

Undersökningar visar att de flesta av oss inhämtar information 
om hälsa och läkemedel via TV och kvällspress. Att plantera in ny-
heter om revolutionerande läkemedel mot nya stora folksjukdomar 
är ett väl beprövat grepp som kan få fart på försäljningen. 

Patientföreningarna - en plattform
Patientföreningarna är en grupp som på senare år alltmer kommit 
att få sponsorstöd av läkemedelsföretag. Föreningarna gör ett vik-
tigt jobb men risken finns att man kan användas som en plattform 
för marknadsföring. 

Ett aktuellt exempel kan vara patientföreningen som sponsras 
av ett läkemedelsföretag att anordna temadagar över hela landet. 
Man använder sig av föreläsare som arbetar i advisory board för 
det aktuella företaget. På patientföreningens hemsida skriver man 
att företagets nya läkemedel är förstahandsval och att ungefär en 
kvarts miljon individer borde få behandling med detta läkemedel. 

Marknadsföringens flöden är många. 
Anders Bergström

Polypill-studier 
på G

Reklamens nya 
bäckfåror


