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Nya länsrekom-
mendationer
I vänsterspalten på läkemedelskom-
mitténs hemsida, under rubriken
vårdprogram med mera, finns tre
nya länsrekommendationer för In-
fektion slutenvård: Pneumoni, Sep-
sis med okänt focus samt Urinvägs-
infektioner.

Här finns även de nya rekommen-
dationerna för Astma och Kroniskt
Obstruktiv lungsjukdom (KOL).

”Jag tar inte
mina tabletter”
När patienten inte använder sitt
läkemedel är det oftast en följd av
ett medvetet ställningstagande.
Felaktig läkemedelsanvändning
kostar Sverige miljarder varje år.
Vad kan vi göra åt det? Tankar
från läkemedelskommitténs höst-
seminarium i Kukkolaforsen finns
på vår hemsida.

Omeprazol - från sämsta
till bästa val!
Nu lyfts Omeprazol ratiopharm in på läkemedelskom-
mitténs lista över rekommenderade läkemedel. Samti-
digt tar vi bort Lanzo och Pariet. Läkemedelskommittén
uppfattar alla protonpumpshämmare som medicinskt lik-
värdiga. Kostnadsmässigt är det dock mycket stora skill-
nader. Även Losec mups, Losec och Nexium ligger be-
tydligt högre i pris än Omeprazol-generika.

Simvastatin ökar 12 %
och sparar 30 %
De billigaste Simvastatinerna
kostar 1,75 kr per dag. Den
största konkurrenten atorvasta-
tin kostar 8,90 kr. De medicin-
ska fördelarna med att använda
simvastatin är övertygande.

.

Den enda nackdelen(?) med Simvas-
tatin torde vara att läkemedlet inte

längre understöds av intensiv mark-
nadsföring.

Norrbottens läkare väljer nu simvas-
tatin till sina patienter. Många har även
börjat föra över sina patienter från
Atorvastatin till Simvastatin. Tillsam-
mans med apotekens generikabyten
ser vi hittills en sammantagen bespa-
ring på ungefär 1 miljon kronor per
månad fr o m april.

Genom bytet till
Simvastatin sparar
vi ca 1 milj kr per
månad.



BMJ No 7400 31 May 2003 är
ett temanummer belysande läka-
res förhållande till läkemedels-
industrin. Det vore väl värt att
alla doktorer läste igenom detta
nummer, som, trots att det i för-
sta hand berör förhållandena i
USA och England, ger oss till-
fälle till eftertanke eftersom vi
ändå sitter i samma båt. Man
betonar vikten av samarbete med
industrin och det faktum att i
praktiken alla viktiga framsteg
de senaste femtio åren gjorts här.
Vad man emellertid ifrågasätter
är huruvida det är rimligt, att så
mycket pengar spenderas på ”in-
formation och utbildning” av lä-
kare och man ifrågasätter läkar-
kårens förmåga att hålla ett be-
hörigt och professionellt avstånd
till industrin.

Sociala kontakten dri-
vande?
I samma nummer konstaterar
Watkins et al. (sid 1178-79) all-
mänläkare med tät kontakt med
läkemedelsrepresentanter var signifikant
förknippat med en ökad beredvillighet att
förskriva nya läkemedel, att gå med på en
patients vilja att få ett läkemedel trots att
det inte finns någon klinisk indikation,
missnöje med att avsluta en konsultation
med endast ett råd och en mottaglighet för
läkemedelsreklam från läkemedelsfirmor.
Allmänläkare som arbetar ensamma och
inte är involverade i gemensam utbildning
eller som arbetar i eftersatta områden hade
en större tendens till detta varför man kan
fråga sig om det då inte är den sociala kon-
takten snarare än läkemedelsinformationen
som är den drivande kraften.

Skuldsätts
Att vi påverkas är inte konstigt. Vi skuld-
sätts med små gåvor, sponsrade resor, mid-
dagar, utbildning, sponsrat bevistande av
vetenskapliga konferenser vilket alltmer
trasslar in oss i industrins garn, där vi blir
serverade en delsanning. Men då vi i slut-
änden ska tillföras kunskap som är ämnad

Jag vill först som sist meddela, att jag är en lika god kålsupare som alla
andra när det gäller umgänget med industrin. Jag vet att jag påverkas och
förleds av dem och jag försöker känna dåligt samvete då jag  bjuds på nå-
got. Samtidigt finns det för mitt jobb nödvändiga moment som landstinget
inte kan eller vill erbjuda mig. Allt industrin erbjuder är definitivt inte av
ondo.

att komma patienten till godo måste vi
hålla ett behörigt avstånd till läkemedels-
representanten, i synnerhet som dennes
spenderkonto är finansierat av skatteme-
del.

Oberoende svar
Norrbottens läkemedelskommitté har skri-
vit rekommendationer för vilka krav som
vi ska ställas på den presentation en läke-
medelsrepresentant ska göra. Se nästa sida.
Det jag ser som den springande punkten
är att vi alla anstränger oss mer för att för-
söka hitta någorlunda ”oberoende” svar på
de problem vi dagligen tampas med. Men
hur? Jag föreslår följande:

1. Årlig obligatorisk utbildningsplan med
obligatorisk uppföljning oberoende av
nivå på läkarkompetens! Saknas utbild-
ningsplan bör arbetsgivaren utbetala
dubbel lön till läkaren. (Vi måste vara
den enda yrkesgrupp där arbetsgivaren
vill att vi ska lära oss så litet nytt som

möjligt. Den inställningen måste änd-
ras.) Om läkaren saknar rimliga skäl för
att inte ha uppfyllt utbildningsplanen
blir det löneavdrag eller ingen löneför-
höjning.

2. Obligatorisk undervisningsplikt! Läka-
re måste undervisa ett visst antal tim-
mar årligen annars blir det avdrag på
lönen! Det finns inga rättigheter (utbild-
ning) utan skyldigheter (undervisning).
Vi läkare skriker på alla nivåer efter
mera utbildning, men endast ett fåtal är
själva villiga att bemöda sig om att sam-
manställa ett material till andras gläd-
je, varvid man går miste om den vikti-
ga insikten att det är den som undervi-
sar andra som lär sig mest. Hur kan det
komma sig, att vi alla är beredda att av-
sätta flera dagar av vår viktiga fritid för
att bevista en utbildning på annan ort
när vi vägrar att lägga ner några tim-
mar en kväll för att införskaffa oss sam-
ma kunskapsstoff, och som vi dessut-
om  dagen därpå kan förmedla våra
kollegor? Naturligtvis för att vi dessa
dagar slipper träffa patienter!

3. Ställ krav på kvaliteten i utbildning som
ska hållas av industrin! Acceptera inte
utbildningsprogrammens innehåll! På
sikt måste det ligga även i industrins
intresse, att det för oss relevanta beto-
nas, då det ändå är vi som förskriver
pillren.

4. Påbörja mer klinisk, oberoende forsk-
ning! Det skapar dels en större förstå-
else för de problem som är behäftade
med vetenskap, dels ger det oss möj-
ligheter att skapa något genuint eget, där
vi inte uppfyller andras avsikter utan
låter vår egen kreativitet flöda! Lands-
tinget i Norrbotten kan inte precis stolt-
sera med att uppmuntra oss till detta.

Jag vill avsluta med tillkännagivandet, att
jag  tror på nödvändigheten av samarbete
med industrin. Jag skulle gärna vilja att det
i fortsättningen kan ske utan att jag ska bli
satt i tacksamhetsskuld och med respekt
för det arbete jag dagligen gör med sjuka
och lidande människor, för att dessa i slut-
änden åtminstone ska kunna få en smula
ytterligare lindring.

Kjell Melander
ledamot av Norrbottens
läkemedelskommitté
spec. allmän internmedicin
medicinkliniken Kalix Sjukhus

Kjell Melander

Läkemedelsrepresentanter kan öka
”onödig” förskrivning hos läkare



Goda råd vid kontakter
med läkemedelsindustrin

Läkemedelskommittéerna i Norra regionen
ger sina rekomendationer

• Erbjudande om information bör ske skriftligt (mail eller vanlig post) till verk-
samhetschef/medicinskt ansvarig läkare eller annan på enheten utsedd läkare.

• Telefonkontakt via vårdinrättningarnas växlar eller på direktnummer till lä-
kare undviks. Detta gäller självfallet också den telefontid som är reserverad
för patienter.

• Erbjudandet med information bör innehålla en kort sammanfattning om vad
som ska presenteras och särskilt om vad som är nytt.

• Möjlighet att i förväg få ta del av studier av central betydelse för presentatio-
nen bör erbjudas.

• Informationen bör ske i grupp och på arbetstid.

• Informationen bör arrangeras på ett sådant sätt att förskrivargruppen har någ-
ra ostörda minuter efter informationen för intern diskussion.

• Presentation av nya läkemedel bör fokusera på resultat från de viktigaste kli-
niska prövningarna och visa kliniska effektmått jämfört med relevant kon-
trollbehandling.

• När publicerade och därmed bedömda rapporter finns bör inte längre hänvis-
ningar till abstracts, supplement, ”data on file” och personliga meddelanden
åberopas.

• Hänvisningar á la ”överläkare nn på xx-kliniken tycker att detta preparat är
ett stort framsteg” bör inte användas som argument.

• Publikationerna över nyckeldokumentationen eller i förekommande fall över-
sikter från oberoende akademiska- eller myndighetskällor ska kunna lämnas
vid besöket. Finns information av central betydelse för ett läkemedel i rap-
porter från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen eller SBU bör detta meddelas.

• NNT, absolut riskreduktion från viktiga behandlingsstudier bör alltid presen-
teras när detta är möjligt.

• Det är ett önskemål att en ansats till hälsoekonomisk värdering ingår inkl
jämförelse mot rådande standardbehandling.

För Norra regionens Läkemedelskommittéer i april 2003
Rune Dahlqvist - Ordförande Västerbotten, Eva Johansson - Ordförande Väster-
norrland, Jan Håkansson - Ordförande Jämtland och Kenneth Widäng - Ordfö-
rande Norrbotten.

Grattis till psykiatriska kliniken i Piteå !
Norrbottens Läkemedelskommitté framförde i samarbete med Landstingets inköpsav-
delning en s k prisförfrågan till alla läkemedelsföretag i landet under år 2001. Detta
resulterade i att landstingets vårdenheter och privata förskrivare får rabatt på ett tjugotal
läkemedel vid förskrivning i öppenvård. Rabatten betalas ut varje halvår fram till mars
2004.

Fördelningen av vilka enheter som får del av rabatten denna gång är nu klar. Pengar-
na ska användas i sjukvårdsutvecklande syfte. Grattis till Psykiatriska kliniken på Piteå
sjukhus som får störst del av kakan med 22.962 kr. Läs mer om detta på vår hemsida.

Information
om kötider
för e-recept
Nu är det möjligt att i varje ögon-
blick ta reda på om det är kötider
i Apotekets datakommunikation
för e-recept. Gör så här:

• Öppna Internet Explorer.

• Klicka på ”om Apoteket AB” och där-
efter ”e-recept” eller gå in direkt på :
http://www.apoteket.se/apoteket/jsp/
polopoly.jsp?d=746

• Klicka därefter på ”Visa trafikinforma-
tion” i högerspalten.

Statistik på förpackningar med mel-
lan 10-50 tabletter (antibiotika,
könshormoner m fl uteslutet) visar
en försiktig ökning av andelen start-
/provförpackningar från 2001 fram
till 2003.

År 2001 var antalet doser tagna ur sådana
små förpackningar 4,39/år och norrbott-
ning och 2003 5,15/år och norrbottning,
vilket innebär en ökning på 17% under
denna tid. Vi tror dock att utrymmet för
ytterligare ökning av andelen provförpack-
ningar finns.

Provförpackningar
- bra för patienten
och ekonomin
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ARB utövar sin effekt på slutsteget i re-
nin-angiotensin systemet genom blockad
av AT1 - receptorn. Detta anses kunna ge
en mer fullständig hämning av effekterna
på hjärt-/kärlsystemet eftersom kroppen
troligtvis bildar angiotensin på andra vä-
gar än den som blockeras av ACE-häm-
marna. Så långt teorin men vilka evidens
finns som skulle tala för att ARB skulle
föredras framför ACE-hämmare?

Njurartärstenos och hosta
Bägge läkemedlen kan initialt ge drama-
tiska blodtrycksfall hos dehydrerade pa-
tienter, vid hjärtsvikt och njurartärstenos.
Risk finns för försämrad njurfunktion vid
njurartärstenos. Försiktighet och uppfölj-
ning av S-kalium och kreatinin bör råda
vid insättning av medlen till dessa patient-
grupper. ACE-hämmare har förknippats
med besvärlig hosta hos vissa patienter
(10-15%) medan patienter behandlade med
ARB tycks klara sig bättre.

Hjärtsvikt
Resultat från flertalet välgjorda prövning-
ar visar att ACE-hämmare reducerar död-
lighet och sjuklighet hos patienter med
hjärtsvikt [1], tydligast vid allvarlig svikt.
Sedan länge utgör därför ACE-hämmare,
diuretika  och numera även betablockera-
re standardbehandling vid hjärtsvikt.

De jämförande studier som hittills pre-
senterats mellan ARB och ACE-hämmare
visar inga avgörande skillnader i mortali-
tet eller morbiditet. ARB bör därför endast
användas enbart om patienten visar into-
lerans mot ACE-hämmare.

Njursjukdom hos typ
2-diabetiker med hypertoni
Både ARB och ACE-hämmare kan använ-
das vid begynnande nefropati (30-300 mg
albumin /dygn) hos typ 2-diabetiker med
hypertoni [2]. Studier visar på minskad
mikroalbuminuri. En jämförande studie
mellan losartan och enalapril visade lik-
värdig minskning av albuminuri och jäm-

Enalapril eller
A-II-receptor-
blockerare?

Angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) har funnits på marknaden sedan
slutet av 80-talet, då losartan registrerades på indikationen essentiell hy-
pertoni. I takt med ökande dokumentation har indikationsområdet för ARB
på senare år vidgats till hjärtsvikt och nu senast diabetesrelaterad nefropati
inducerad av högt blodtryck.

förbar stabilisering av glomerulär filtra-
tionshastighet (GFR) [3].

Vid manifest nefropati (>300 mg albu-
min i urin / dygn) riskerar patienten njurin-
sufficiens och dialys vid progrediering.
Välgjorda studier visar på färre fall med
dialys / njurtransplantation hos patienter
som här behandlats med ARB jämfört med
kontrollgrupper på kalciumflödeshämma-
re eller  placebo [4, 5]. Studieresultat med
ACE-hämmare saknas. Däremot finns det
gott om studier som visar goda effekter av
ACE-hämmare på typ1-diabetiker.

En långtidsstudie, där telmisartan och
enalapril jämförs på typ 2-diabetiker, be-
räknas klar 2005. Primära effektmått kom-
mer att vara GFR och slutstadium njurin-
sufficiens [6]. När denna studie presente-
ras kommer vi att få klart besked om
enalapril eller ARB är det bäst lämpade
läkemedlet till den lilla patientgruppen typ
2 - diabetiker med manifest nefropati.

Stroke-prevention hos
hypertoniker
Systematiska översikter visar inte på att
någon läkemedelsgrupp skulle ge bättre
resultat än de andra. Beta-blockerare, diu-
retika, kalciumflödeshämmare, ACE-häm-
mare och ARB visar alla effekter i samma
storleksordning på mortalitet och morbi-
ditet [7]. LIFE-studien, som tidigare kom-
menterats i Behandlingsbladet [8], ger,
jämfört med atenolol, 1% mortalitets-
minskning på hypertoniker med EKG-di-
agnosticerad vänsterkammahypertrofi. En
blygsam vinst på en undergrupp av hyper-
toniker.

Ingen ARB på rekommenda-
tionslistan
Läkemedelskommittén i Norrbotten re-
kommenderar enalapril vid hjärtsvikt och
som andrahandsval vid hypertoni. Inten-
siteten i marknadsföring och kliniska stu-
dier är hög inom området och vi lär under
de närmaste åren få en klarare bild över

vilken läkemedelsgrupp som bör förordas
samt på vilka indikationer. I dagsläget är
det dock sällan motiverat att inleda blod-
tryckskontroll med ARB.

Det är dessutom många år kvar tills pa-
tenten upphör. ARB kan därför kosta c:a 5
gånger mer än ekvipotent behandling med
enalapril.

Anders Bergström
Apotekare, Sunderby sjukhus
anders.bergstrom@apoteket.se
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