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Läkemedelsdag
18 februari 2004.
Markera i almanackan redan nu!

En spännande och angelägen temadag på Sunderby sjukhus!

På dagordningen står i första hand en pre-
sentation av den nya rekommendations-
listan, men också flera seminarier runt de
”skenande” läkemedelskostnaderna,
polyfarmaci , läkemedelsronder och
konsten att sätta ut mediciner!

Det kommer att finnas program-
punkter för ”alla”. Information med
detaljprogram kommer senare!
Håll utkik!
Informationsläkare
Robert Svartholm

Simvastatin och Omeprazol
Användningen av statiner och proton-
pumpshämmare (PPI) ökar sedan för-
ra månaden. Landstingskostanden för
statiner ligger på 1,73 miljoner i sep-
tember. Simvastatin utgör snart 60%
av alla statiner i länet. Simvastatin står
för endast en femtedel av statinkost-
naden. En dygnsdos kostar under 2
kr och har den mest fullödiga doku-
mentationen på mortalitet och mor-
biditet.

Den totala landstingskostnaden för
PPI har minskat med 50.000 kr i sep-
tember månad till 1,67 miljoner. Detta
tack vare en ökad omeprazol-andel.
Omeprazol ratiopharm kostar bara
kostar 5 kr per dag och ger dessutom
extra rabatter till vårdenheterna.
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Rekommendation och verklighet

När det gäller antidepressiva kommer rekommendationen
från år 2003 att stå fast, nämligen citalopram och fluoxetin.
Dessa är väl beprövade och ger lika god effekt som andra
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) men till betydligt läg-
re kostnad. I dagsläget kostar SSRI landstinget strax över
en miljon kronor per månad. Trots att de rekommenderade
SSRI utgör 60% av recepten står de bara för 1/3 av kostna-
den. Användningen av citalopram och fluoxetin är därmed
både medicinskt och ekonomiskt väl motiverat.

Snart är den nya rekommendationslistan för 2004 klar. Vilka som ansvarar
för de olika terapiområdena hittar du på läkemedelskommitténs hemsida.

Hyponatremi är en sällsynt biver-
kan som kan uppstå under behand-
ling med selektiva serotoninåter-
upptagshämmare (SSRI). Risken
tycks öka med ålder och kvinnligt
kön samt med samtidig använd-
ning av diuretika. Piteå sjukhus var
bäst i Norrland på biverkningsrap-
portering förra året. Som belöning
fick ST-läkaren Mira Granberg un-
der två veckor arbeta på enheten
för klinisk farmakologi i Umeå.
Läs hennes rapport om hyponatre-
mi på sidan 4.

Hyponatremi
av SSRI



Effekterna visas ofta som två kurvor, den
ena representerande testpreparatet, den
andra placebobehandling. När dessa skiljt
sig åt tillräckligt mycket bryts ofta studien,
för att det anses oetiskt att fortsätta den då
skillnaderna är så stora.

 Då studierna avbryts har det ofta gått
3-12 månader, ibland längre. Studieresul-
tatet kommer då att indikera, att patienten
har fortgående effekt av att fortsätta ta det

Begäran om utsättningskrav i studier
Nya behandlingsrekommendationer för läkemedel bygger idag nästan

uteslutande på randomiserade kontrollerade studier där metoden är

att i en i övrigt likvärdig behandlingssituation ge ett aktivt medel och

jämföra detta med effekten av placebo. Om skillnad föreligger mäter

man styrkan i denna skillnad och därur dras slutsatsen huruvida detta

nya preparat är att betrakta som rekommendabelt eller ej.

Analyser har skett utifrån läkemedelssta-
tistik på vårdcentralsnivå. Vårdcentralens
förskrivningsmönster har därefter värde-
rats med hjälp av expertrekommendatio-
ner (ex. från SBU och Läkemedelsverket),
rekommendationslistan från läkemedels-
kommittén, aktuell prisnivå och framför
allt under de viktiga diskussioner som skett
vid mötena.

Stora skillnader kunde stundtals noteras
mellan vårdcentralerna när det gällde för-
skrivningsmönster och läkemedelsval.
Några exempel: På en vårdcentral var ator-
vastatin dominerande statin medan en an-
nan enhet valde simvastatin. AII-blocke-
rare dominerade i C09-gruppen på ett par
enheter medan grann-vårdcentraler huvud-
sakligen förskrev enalapril. Variationerna
i val av SSRI, selektiva COX 2-hämmare
och PPI är andra exempel. Skillnaderna
kan inte förklaras enbart med demografi-
ska argument.

God medicinsk kvalitet trots
bättre ekonomi
Ett antal förslag till mål formulerades av
apotekaren och diskuterades sedan på varje
enhet. Målen utformas specifikt utifrån
aktuell vårdcentrals förskrivningsmönster

testade preparatet. Emellertid är detta inte
någon självklarhet.

 I de fall då man inte kan se någon bor-
tre gräns för hur länge en patient ska ta ett
preparat borde ett utsättningskrav bakas in
i studiedesignen. Då studien visat signifi-
kant förbättring av preparatet randomise-
ras den aktivt behandlade gruppen ånyo till
aktiv behandling eller placebo och följs
upp under en adekvat tidsperiod. Om de

som då får placebo försämras, vet vi att
behandlingen bör fortsätta länge. I annat
fall torde vi kunna säga, att vinsten med
det nya läkemedlet hämtar vi in i början
av behandlingen.

Detta förfarande skulle bringa större
klarhet i behandlingstider, minska risken
för medikalisering och polyfarmaci med
åtföljande interaktionsrisker, samt sist och
slutligen, ge oss goda incitament för att
betona vikten av att fortsätta insatt behand-
ling som verkligen håller i längden.

Detta vore något för våra olika läkeme-
delsmyndigheter respektive våra forsk-
ningsetikkommittéer att verka för.

Kjell Melander
Ordf. Kalix Läkemedelsråd

och ska bidra till bättre läkemedelsekono-
mi och bättre eller lika bra medicinsk kva-
litet. Ex. på förslag till mål för en av vård-
centralerna var: Byt varannan atorvastatin
till simvastatin, byt varannan AII-blocke-
rare till enalapril och byt varannan Nexi-
um® till Omeprazol.

Bättre ekonomi är ofta på tapeten idag
men får aldrig gå före medicinska övervä-
ganden. Under diskussioner på mötena
framkom att många av apotekarens mål-
förslag säkerligen kunde uppnås utan att
försämra den medicinska kvaliteten för pa-
tienten. Till förslagen gavs även en teore-
tisk uträkning om hur mycket åtgärderna
skulle kunna minska läkemedelskostnaden
för enheterna. Det framkom att man kan
minska kostnaden med mellan 2 och 4 %
av totala läkemedelsbudgeten om försla-
gen följs. Huvuddelen av läkemedelskost-
naderna för ett vårdcentralsområde styrs

dock av förskrivare utanför vårdcentral-
erna. Skulle även dessa läkares recept in-
beräknas uppnås en än kraftigare kostnads-
minskning.

Arbetet fortsätter
Vad tyckte man då om projektet på vård-
centralerna? En enkät besvarades av samt-
liga åtta medicinskt ansvariga chefer. Pro-
jektet ansågs bidra till vårdcentralens kva-
litetsarbete. Alla tyckte att statistiken var
relevant och fem enheter har nu börjat dis-
kutera / sätta upp mål för sin förskrivning
för kommande år. Vårdcentralerna i Luleå
vill att projektet ska fortsätta med nya ana-
lyser och möten 1-2 gånger per år.

Vill ni på din vårdcentral eller klinik följa
upp läkemedelsförskrivningen? Hör av dig
till lokala läkemedelsrådet eller läkeme-
delskommittén.

Anders Bergström

Nya läkemedelsmål i Luleå
Luleås distriktsläkare får verktyg för

utvärdering av sitt läkemedelsval.
Här läkarteamet på Porsö vårdcentral.

Lokala läkemedelsrådet i Luleå / Boden har tillsammans
med läkemedelskommittén under 2003 genomfört ett
projekt där en apotekare analyserat läkemedelsför-
skrivningen på åtta vårdcentraler i Luleå. På varje vård-
central har därefter apotekarens förslag till mål för en-
hetens framtida förskrivning diskuterats. Arbetet hade
förbättrad ekonomi och kvalitet som ledstjärnor.



SBU-ombudet Göran Waller, distriktsläka-
re på Grytnäs vårdcentral, bad oss läsa
SBU:s rapport i ämnet {1}, där man slår
fast att det inte finns någon klar definition
om vad polyfarmaci egentligen är och att
de få bra vetenskapliga publikationer som
finns om polyfarmaci går att räkna på ena
handens fingrar. Vi bör vara medvetna om
att det här handlar mycket mer om beprö-
vad erfarenhet än evidens. Det kan alltså
finnas en risk att upprepa samma misstag
om och om igen. Kunskapsläget är knappt
idag, men hopp om bättring finns med
handboken ”FASUT” som är under upp-
byggnad i Västerbottens läkemedelskom-
mitté. Här kommer vi för första gången att

En eftermiddag i oktober ordnade
Läkemedelsrådet i Kalix ett möte
med temat polyfarmaci. Målet var
att inleda diskussion kring ämnet
och starta igång ett långsiktigt arbe-
te i Kalixregionen. Ett trettiotal läka-
re, sjuksköterskor och farmacevter
slöt upp. Kjell Melander, ordförande
i rådet och läkare på medicinklini-
ken, belyste hur en äldre patient
med KOL, postfraktur och postin-
farkt efter några besök på sjukhus
och vårdcentral ledigt kan få en
medicinlista på 20 stående läkeme-
del.

Polyfarmaci – hur gör vi?

Läkemedelsintresserade i Kalix-
området samlades till möte.

få del av samlad utsättningsdokumentation
för våra vanliga läkemedel.

Prioritera livskvalitet framför
livskvantitet
Viktiga frågor ställdes under dagen: Kan
en läkare avstå från helheten och sätta in
ytterligare ett preparat för ett nytt delsym-
tom? Kan jag avsluta en terapi som en an-
nan läkare satt in? Kan man sätta ut min-
dre viktiga(?) preventiva läkemedel och
prioritera livskvalitet framför livskvantitet?

Patienter med polyfarmaci är många och
de bli fler. Det handlar framför allt om våra
äldre, ca 80 år och uppåt, främst inom den

kommunala omsorgen men även hemma-
boende.

Någon form av organiserat arbete, så-
som årliga läkemedelsgenomgångar på
kommunala boenden, föreslogs ske i östra
Norrbotten. De få läkemedelsgenomgång-
ar som genomförts hittills visar goda re-
sultat (se läkemedelskommitténs hemsida).
En lokal arbetsgrupp kommer att bildas
under 2004, med uppgift att lägga upp rikt-
linjer för åtgärderna i Östra Norrbotten.

Anders Bergström

{1} Evidensbaserad äldrevård. SBU-
rapport nr 163, 2003.

I de rekommendationer som Norra regionens läkemedels-
kommittéer gett ut kring produktionformation från läkeme-
delsindustrin står bland annat:

”Telefonkontakt via vårdinrättningarnas växlar eller på
direktnummer till läkare undviks. Detta gäller självfallet
också den telefontid som är reserverad för patienter.”

Telefonväxeln är hårt ansatt för att söka läkare och får
ofta höra att ”löfte har givits av läkaren ifråga”.

Den läkare som vill bli sökt på telefon från läkemedels-
industrin måste ha detta noterat i Nice Kontoret.

Ring 837 99 eller växeln om du verkligen vill bli sökt.

Läkemedelsföretagen och telefon



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: Kenneth Widäng, kenneth.widang@nll.se.
Redaktion: Anders Bergstrom, anders.b.bergstrom@nll.se, Britt-Marie Rauman-Krohn, JOB media och reklambyrå (brittmarie.rauman@jobmedia.se).

Bakgrund
De ”moderna” selektiva serotoninåterupp-
tagshämmande (SSRI) läkemedlen  kom
med fluvoxamin 1990. Snart därefter re-
gistrerades paroxetin, citalopram, sertra-
lin samt fluoxetin(3). I de ursprungliga
FASS-texterna är hyponatremi inte nämnd
som biverkan. Fyra år efter registreringen
av paroxetin tas hyponatremi upp som säll-
synt biverkning för första gången. Ännu
längre dröjer det för fluvoxamin och cita-
lopram (4). Däremot hos de två senast god-
kända var hyponatremi med redan i första
FASS-texten (4).

Patientfall
89-årig kvinna med  hypertoni (behandlad
bla med ett diuretikum), kärlkramp, B12-
brist samt gastrit blir påtagligt försämrad
under 14 dagars tid. Hon får förvirrings-
episoder med syn- och hörselhallucinatio-
ner. Hon har dessutom en urinvägsinfek-
tion och behandlas med en kinolon. Pa-
tienten inkommer akut till sjukhus den 5/
7 allmänpåverkad, blek och kallsvettig, va-
ken men ej orienterad. Hon får blodtrycks-
fall två gånger på akuten. Laboratoriemäs-
sigt noteras en hyponatremi på 119 mmol/
L. Hon behandlas för sin hyponatremi med
bland annat vätskedrivande samt natrium-
kloriddropp; natrium stiger till 132 mmol/
L. Det framkommer att patienten hade på-
börjat behandling med  fluoxetin i slutet
av juni 2003.  Hyponatremin misstänks
vara biverkan av detta medel och det sätts
ut. Biverkningsmyndighetens bedömning
är att sambandet är sannolikt. Patienten får
sedermera en annan typ av antidepressivt
läkemedel för sin depression men resulta-
tet av bytet är inte känd vid skrivningstill-
fälle.

Denna kvinna representerar en typisk
patient som drabbas av hyponatremi som
följd av behandling med SSRI-preparat.
Hög ålder och kvinnligt kön ökar risken
för utveckling av hyponatremi (5, 6). An-
dra riskfaktorer är behandling med andra
mediciner kända för att kunna orsaka hy-
ponatremi (speciellt diuretika), tidigare
episod av hyponatremi och överdrivet väts-
keintag (6).

Tänkbar mekanism
Orsaken till hyponatremin vid SSRI-be-
handling är inte helt klarlagd. Sannolikt är
hyponatremin sekundär till SIADH (syn-
drome of inappropriate antidiuretic hormo-
ne secretion) (5, 6, 7). Det finns teorier om
att den eventuella stimulerande effekten på

Hyponatremi – en biverkning
av SSRI-preparat

ADH-utsöndring medieras via olika sero-
toninreceptorer (7). I biverkningsregistret
finns alla registrerade SSRI representera-
de bland läkemedel som orsakar hypona-
tremi (2). Det förefaller inte vara någon
skillnad i risk att utveckla hyponatremi
mellan olika SSRI (5, 6). Det finns fall be-
skrivet där hyponatremin har varit över-
gående (trots fortsatt behandling med
SSRI) och att byte till annat SSRI inte le-
der till nytt ”skov” av hyponatremi (6). När
det gäller återinsättande av SSRI till en
patient som initialt utvecklade hyponatre-
mi finns det fall där hyponatremin återkom
i mildare form men även fall där patienten
inte fick hyponatremi (6). Om patienten
utvecklar hyponatremi och SSRI måste
utsättas, återstår ju ändå behovet av ett anti-
depressivt läkemedel. Det finns inga rap-
porter om hyponatremi i anslutning till
behandling med mianserin och moklobe-
mid (6). Mianserins verkningsmekanism
är okänd men substansen ökar i djurför-
sök frisättningen av noradrenalin i hjärnan.
Moklobemid är en MAO-hämmare, dvs.
den hämmar enzymet monoaminoxidas
med ökade koncentrationer av neurotrans-
mittorerna noradrenalin, dopamin och se-
rotonin som följd (4).

Klinik
Symtomen på hyponatremi beror dels på
hur lågt värdet är, och dels på hastigheten
på utvecklingen av hyponatremin (5, 8).
Ju snabbare förändringen är, desto allvar-
ligare är i regel symtomen (5). Patienter
med mild hyponatremi är ofta asymtoma-
tiska (8). De första symtomen är ospecifi-
ka: illamående, kräkningar, anorexi, svag-
het, trötthet. Senare utvecklas neurologi-
ska symtom som förvirring, hallucinatio-
ner, kramper och koma (5, 8). Om korrek-
tionen av hyponatremin är för snabb kan
patienten utveckla en fruktad komplikation
i form av central pontin myelinolys (ska-
da på myelinet i pons) med bland annat
spastisk pares och försämring av högre
funktioner som symtom (8).

Tidsintervallet mellan insatt behandling
och diagnostisering av hyponatremi är in-
dividuellt. Risken för hyponatremi tycks
vara störst den första tiden efter insatt be-
handling (5, 7). Tiden till hyponatremi va-
rierar i olika studier mellan 1-253 dagar
med median mellan 13 och 21 dagar (6).
Ökad dos verkar inte öka risken för utveck-
ling av hyponatremi (5). I de flesta fall åter-
går natrium till normal nivå någon dag till
veckor efter utsättning av SSRI (4, 6).

Biverkningsregistret
Vid sökning i svenska Läkemedelverkets bi-
verkningsregister framkommer att mellan ja-
nuari 1995 och augusti 2003 rapporterades
det totalt 74 fall av hyponatremi som miss-
tänkt biverkning av SSRI (2). Citalopram
står för nästan hälften av rapporterna med-
an övriga SSRI har lägre, sinsemellan jäm-
na siffror (figur 1) (2). Att andelen rapporte-
rade fall av hyponatremi är nästan 50 % för
citalopram återspeglar sannolikt det faktum
att just citalopram är den mest förskrivna och
använda av alla SSRI-preparat genom åren
(5).  Detta torde i sin tur också leda till att
rapporteringen av alla möjliga biverkningar
är högst för denna substans. Data från det
svenska biverkningsregistret för det första
halvåret 2003 visar att för all rapportering
inom denna grupp av läkemedel (N06A) så
toppas den listan av citalopram (2). Majori-
teten av alla rapporterade fall använde ock-
så ett diuretikum samtidigt (2).

Sannolikt finns det ett inte alltför obe-
tydligt mörkertal eftersom biverkningsre-
gistret bygger på spontanrapportering. Där-
för går det inte att med hjälp av biverknings-
rapporteringen dra några slutsatser om ex-
empelvis incidens och prevalens. Historisk
bakgrund till SSRI-preparaten och biverk-
ningarna belyser dock vikten med biverk-
ningsrapporteringen – statistiken kan avslö-
ja anhopning av en viss biverkning som inte
upptäcktes vid framtagandet och kliniska
prövningen av läkemedlet.

Mira Granberg
ST-läkare
Medicinkliniken, Piteå

Detta är en förkortad version. Hela
artikeln inklusive referensförteckning
finns på Läkemedelskommitténs hem-
sida. Kontakta läkemedelskommitténs
kansli om du inte hittar.

Mira Granberg, ST-läkare på Piteå
sjukhus som är bäst på biverknings-
rapportering.


