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Läkemedlet fondaparinux Arixtra® är en 
selektiv hämmare av faktor Xa. Dess kraf-
tiga bindning till AT-III(antitrombin III) 
potentierar endogen neutralisering av fak-
tor Xa och hämmar både trombinbildning 
och trombosutveckling. 

Flera fördelar
Fördelarna med att använda Arixtra® är 
minskade blödningskomplikationer (upp 
till 47%, framför allt hos äldre patienter), 
enklare dosering som ger ökad patientsä-
kerhet samt minskad kostnad jämfört med 
lågmolekylära hepariner. Samtidigt  har 

Vi byter till Arixtra® vid 
instabil angina och infarkt

Arixtra® en likvärdig anti-ischemisk ef-
fekt.

Arixtra har ingen påverkan på trombocy-
ter och stör ej koagulationstester som APTT, 
ACT, PT och INR. Dessutom korsreagerar 
inte Arixtra med serum från patienter med 
heparininducerad trombocytopeni(HIT).

En lathund till hjälp för övergången till 
Arixtra® finns nu inlagd på Läkemedels-
kommitténs hemsida.

Ev. frågor besvaras av Aide Habib eller 
Agneta Johansson på medicinkliniken 
Sunderby sjukhus.

Hur gick 
det 2007?
Läkemedelskommittén har under 
2007 specifi kt lyft fram tre uppfölj-
ningsparametrar som kan följas för 
att uppnå en kostnadseffektiv läke-
medelsanvändning inom områdena 
matsmältningssjukdomar, hjärt-/kärl-
sjukdomar och artros.

Uppföljningsparametrarna pekar på om-
råden där man med ett förändrat förskriv-
ningsmönster kan uppnå fullgod medicinsk 
kvalitet och samtidigt förbättra kostnads-
effektiviteten inom behandlingsområdet.

Läkemedel vid 
matsmältningsjukdomar
För andelen definierade dygnsdoser av lä-
kemedlet omeprazol sattes målet till minst 
72% av protonpumpshämmare. 

Resultatet blev 75%, vilket visar att må-
let nåddes.

Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar
För andelen definierade dygnsdoser av 
läkemedelsgruppen ACE-hämmare sattes 
målet till minst 62% av läkemedel inom 
den specifika läkemedelsgrupp som påver-
kar renin-angiotensinsystemet. 

Resultatet blev 61%, vilket innebär att 
detta mål ej uppnåddes.

Läkemedel vid artros
Volymen receptförskrivet glukosamin sat-
tes till under 4,6 definerade dygnsdoser per 
tusen innevånare och dag. Resultatet blev 
4,0, vilket betyder att målet uppnåddes.

Användningen av fondaparinux (Arixtra®) vid instabil angina och hjärtinfarkt, 
istället för de lågmolekylära heparinerna Fragmin® och Klexane®, ger enklare 
hantering, färre blödningskomplikationer hos äldre samt lägre kostnad. 
   När Arixtra® används på hjärtindikationer och Innohep® på venösa indi-
kationer ökar även patientsäkerheten eftersom då endast två intravenösa 
antitrombosmedel används i länet.

Användning av Innohep och Arixtra medför god effekt och säkerhet samt lägre kostnader.

ATC 
istället för 
ABC.
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I Behandlingsbladet nr 1 2008 presenterades sammanfattningar 
och motiveringar till de nya rekommendationerna för indikations-
områdena Psykiatri, Andningsorgan, Blod- och blodbildande organ 
samt Diabetes.

Rekommendationslistan 2008, fortsättning
   Här avhandlas de återstående indikationsområdena. Alla sam-

manfattningarna och motiveringarna finns även på kommitténs 
hemsida.

Gynekologi
Neovletta kvarstår som förstahandsval. Neovletta är ett kombinerat monofasiskt p-piller med en 

gestagen profil. Pillret har en hög säkerhet, få biverkningar och god blödningskontroll. 

Orthonett Novum har en lite högre östrogenhalt och kan vara befogat vid exempelvis interaktions-

risk med östrogenbindande läkemedel. Detta piller är därmed inte ett förstahandsval och av denna 

anledning lyfter vi ut Orthonett Novum från årets lista. 

Det nya kombinerade p-pillret Yasmin har obefogat fått en mycket stor spridning i länet. Troligtvis 

används det som förstahandsval av många förskrivare. Yasmin har samma östrogenhalt som Neov-

letta men innehåller en ny gestagen som heter drosperinon. 

Inga evidens finns i dagsläget om drosperinons fördelar jämfört med väl beprövade levonorgestrel 

i rekommenderade Neovletta. Yasmin kostar 2:50 kr per dag och är därmed 150% dyrare än Neov-

letta. Detta innebär en överkostnad för länet på närmare 1 miljon kronor per år. Trionetta kvarstår 

som ett alternativ vid behov av ett kombinerat sekvenspreparat med gestagen profil. 

Lågdoserade minipillret Exlutena har minskat i användning och utgår ur årets lista. Den har i allt 

större utsträckning ersatts av Cerazette som innehåller desogestrel. Cerazette ger en effektivare 

antikonception och har dessutom samma låga pris som Exlutena. Det behövs av olika skäl flera 

alternativ utöver daglig tablettbehandling för antikonception. Därför kvarstår övriga alternativ som 

kan betraktas som andrahandsval.

Observera att  Levonova bytt namn till Mirena (1 februari 2008). Båda läkemedelsnamnen kom-

mer att finnas parallellt på den svenska marknaden under en övergångstid (februari - april). Skriv 

gärna Levonova/Mirena på receptet under övergångstiden.

Aciklovir förordas som förstahandsval vid herpes genitalis. Läkemedlet ges i femdos i akutfasen 

och i tvådos som suppressiv långtidsbehandling. Patenttiden för aciklovir har löpt ut för flera år sedan 

och ett antal generika finns idag med substansnamnet i varumärket. Detta underlättar det generiska 

bytet för patienten. 

Valaciklovir ges i tvådos och är fortfarande patenterat och håller ett betydligt högre dygnspris. 

Behandlingskostnad i akutfasen ( 5 dygns behandling) är cirka 4 gånger högre med valaciklovir.

Vid klimakteriebesvär görs inga förändringar i rekommendationerna. I vissa fall kan det vara 

befogat med en perkutan applikation, men vi väljer av miljöskäl att vänta med plåster tills evidens 

om biverkningsfördelar finns.

Rekommendationen tolterodin i depå-form, det vill säga Detrusitol SR kvarstår vid överaktiv blåsa 

och trängningsbesvär. Samtliga preparat inom detta terapiområde har en modest effekt med stora 

individuella variationer. Strukturerad uppföljning av denna behandling är därför av stort värde med 

tanke på den varierande effekten samt förekomsten av antikolinerga biverkningar.

När det gäller rikliga menstruationsrubbningar kvarstår rekommendationen tranexamsyra som 

återfinns under rubriken Blod och blodbildande organ. Notera att tranexamsyra finns att köpa recept-

fritt samt att det är utbytbart på apoteken.

Mensvärk är ett  relativt vanligt och besvärligt tillstånd och därför lyfter vi in det på rekommenda-

tionslistan. Förstahandsval är cox-hämmare och vi valde att rekommendera naproxen som dessutom 

är receptfritt i styrkan 250 mg.

Hjärta och kretslopp
Det har i ett flertal studier framkommit att vår behandling av exempelvis högt blodtryck sällan leder 

till att målblodtryck uppnås. Vi har generellt idag en mycket bra arsenal av läkemedel som, sällan en-

samma men väl i kombination, borde ge oss bra möjligheter att genomföra effektiva behandlingar.

Med dagens kostnadsläge är det sällan de höga läkemedelspriserna, utan våra lågt ställda mål, 

som är de största hindren att genomföra en effektiv behandling av våra hjärt-kärlpatienter. Här finns 

möjlighet till förbättring.

När rekommendationslistan reviderades våren 2007 ersattes felodipin med amlodipin som re-

kommenderad kalciumflödeshämmare. Medicinsk dokumentation är i stort sett likvärdig för de två 

preparaten men amlodipin är bättre miljöcertifierat och kan erfarenhetsmässigt ha fördelar ur biverk-

ningssynpunkt. Priset är också mycket fördelaktigt sedan patentet löpt ut för ett par år sedan.

Enligt SBU:s rapport ”Måttligt förhöjt blodtryck”(april 2007) är behandlingseffekten i stort 

sett likvärdig oavsett vilken av de fyra läkemedelsgrupperna som används för blodtryckssänkning: 

ACE-hämmare, diuretika, kalciumflödeshämmare eller angiotensinreceptorblockerare (ARB). Därför 

innehåller årets lista inga överraskningar.

Enalapril kvarstår som förstahandsval vid både högt blodtryck och hjärtsvikt. Den är överlägset 

mest använd, har god dokumentation och håller ett lågt pris; 0:50-1:80 kr per tablett. Sparkal mite 

och Salures kvarstår naturligtvis som förstahandsalternativ. Notera att Sparkal mite har en mycket 

bra prisbild med 0:55 kr per tablett, medan Salures 2,5 mg kostar 1:10 kr per tablett. 

Det är inte aktuellt att lyfta in någon angiotensinreceptorblockerare (ARB) på rekommendations-

listan eftersom det i tillgängliga studier hittills ej visats att ARB skulle vara effektivare än ACE-hämma-

re för de stora patientgrupperna. Nyligen publicerades en metaanalys (Comparative Effectiveness of 

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers for Treating Essential 

Hypertension, Ann Intern Med. 2007 Nov 5) där man återigen konstaterar detta.

Eftersom vi ännu inte fått någon patentutgång på ARB så ligger priserna betydligt högre än för 

ACE-hämmarna, ända upp till 20 gånger. Använder vi ACE-hämmare till den stora andelen patienter 

och sparar ARB-medlen till de behandlingsnischer där de bäst behövs kan vi spara ett antal miljoner 

kronor per år utan att tumma på patientsäkerheten.

På rekommendationslistan för 2008 har vi valt att lyfta ut klopidogrel, Plavix, eftersom behand-

lingsbeslut i princip alltid tas av specialist på sjukhusklinik. Behandling initieras aldrig i primärvården 

förutom i undantagsfall vid ASA-intolerans.

Hud
Nytt under hudavsnittet är att vi ersatt doxycyklin med lymecyklin vid behov av peroral antibiotikabe-

handling vid akne. Orsaken till detta är att lymecyklin har godkänd indikation.

Matsmältning
På gastrosidan har vi inte ändrat våra rekommendationer sen sist. Omeprazol står sig som första-

handsval vid behov av effektiv syrahämning eftersom SBU under 2007 fastställt att det inte finns 

några hållpunkter för medicinska skillnader mellan protonpumpshämmare (PPI) i ekvipotenta doser. 

Omeprazol håller ett lågt pris och är konstaterat kostnadseffektiv eftersom den inte är förmåns-

begränsad av LFN. Notera dock att omeprazol 40 mg-tablett är flerfaldigt dyrare än två tabletter / 

kapslar 20 mg.

Framtida patentutgångar kommer att ytterligare öka priskonkurrensen inom detta segment. Det 

känns nödvändigt eftersom användningen av flerfaldigt dyrare PPI alltjämt ökar i användning på en 

del håll i länet. Skulle 8 av 10 PPI vara omeprazol, eller en annan lika kostnadseffektiv PPI,  skulle 

vi spara 2,5 miljon kronor per år i Norrbotten.

 

Nervsystemet
Valproat är ett lämpligt förstahandsval vid generaliserad epilepsi. Risk för fosterskador, polycystiska 

ovarier och infertilitet gör dock att det är ett olämpligt val till fertila kvinnor. Därför lyfter vi in lamot-

rigin som ett andrahandsalternativ på årets rekommendationslista.

Vid partiell epilepsi har det nyligt kommit en brittisk studie som visar goda resultat för lamotrigin. 

Karbamazepin står dock kvar som förstahandsval i kraft av längre erfarenhet.

Vid migrän kvarstår sumatriptan som det mest kostnadseffektiva triptan-alternativet efter ace-



tylsalicylsyra / koffein och diklofenak. Läkemedelsföretagens prisstrategi bekymrar oss dock något 

eftersom det visat sig att man höjt priset på den tablettstyrka som vi tidigare rekommenderat. I dags-

läget är 50 mg dyrare än 100 mg underligt nog. Rent effektmässigt är det ingen väsentlig skillnad 

mellan styrkorna så vi rekommenderar förskrivning av den tablett som håller lägst pris för dagen.

Tramadol kvarstår som tilläggsbehandling till paracetamol vid måttlig smärta. Alternativen kodein 

och dextropropoxifen stannar alltjämt utanför rekommendationslistan på grund av den högre tillvänj-

ningspotentialen för den första och risken för andningsdepression hos den senare. 

Även tramadol har nackdelar med de kan ofta stävjas med klok medicinering. Försiktig upptrapp-

ning av dosen reducerar illamående och yrsel som annars är vanligt förekommande vid behandlingens 

inledning. CNS-påverkan hos äldre och missbruksproblematik finns rapporterat även för tramadol men 

vår bedömning är att dessa bieffekter är mildare jämfört med kodein och dextropropoxifen. Notera 

att patienter med epilepsi / krampbenägenhet bör undvika tramadol. 

Ett plåster innehållande buprenorfin har de senaste åren marknadsförts intensivt för patienter, inte 

minst de äldre,  med artrossmärtor. Läkemedelskommittén vill här framhålla att plåsterberedningar är 

aktuellt endast då det föreligger hinder för peroral behandling. 

Förutom att plåster är mångdubbelt dyrare ökar dessutom risken för felmedicinering och biverk-

ningar. Ett plåster-läkemedel kan vid mild eller måttlig smärta ibland bidra till en onödig medikalise-

ring av problemet. När det gäller buprenorfinplåstret finns idag inga studier som visar bättre effekt av 

detta jämfört med tramadol vid artrossmärta.

    Morfin är och förblir ett utmärkt val när starka opiater behövs för svårare smärta. De senaste 

åren har läkemedelsföretagen intensivt marknadsfört ”modernare” alternativ innehållande oxykodon 

och hydromorfon med diverse mer eller mindre dåligt underbyggda argument.

   Låt oss återigen slå hål på en del myter: Alla starka opioider är ungefär lika enkla att monitorera. 

De orsakar förstoppning i ungefär samma omfattning och måste alla dosjusteras och monitoreras vid 

njurinsufficiens. De ”nya” opiaterna är dessutom ungefär 2-3 gånger dyrare än morfin.

   Det finns alltså ingen anledning att i första hand överväga något annat alternativ än morfin 

(Morfin och Dolcontin ) vid behov av stark opiat.

   För att ytterligare höja kostnadseffektiviteten kommer kostnadsansvaret för bland andra morfin, 

oxykodon, hydromorfon och fentanyl att delas mellan divisionerna primärvård, medicin och opere-

rande specialiteter under 2008. Förra året var oxykodon och fentanyl ordinerade till över hälften av 

de patienter som fått starka opiater receptförskrivet. Skulle vi istället halvera denna användning och 

ersätta med förstahandsvalet morfin kan vi spara ungefär 1,5 miljon kronor per år.

   Gabapentin och amitriptylin är båda förstahandsval vid olika perifera neuropatiska smärttillstånd 

enligt Läkemedelsverkets workshop från april 2007. Vid behandlingssvikt switchas om möjligt till 

det andra alternativet. 

   Notera att Neurontin är väsentligt dyrare än gabapentin-generika. Apoteken får här inte göra ge-

neriskt utbyte eftersom det vid epilepsi-indikationen skulle kunna orsaka epilepsianfall vid avvikande 

plasmakoncentration av gabapentin. Läkare med smärtpatient måste alltså själv ändra till gabapentin 

när läkemedlet ska ordineras.

   Pregabalin har marknadsförts intensivt de senaste åren på indikation neuropatisk smärta. Vid 

postherpetisk neuralgi och diabetesneuropati har läkemedlet jämförbar effekt med gabapentin. Pre-

gabalin är dock väsentligt dyrare än gabapentin. Läkemedelsverket fastställer att det inte finns några 

belägg för att pregabalin skulle hjälpa på de patienter som ej svarat på gabapentin. 

Parasitsjukdomar
Mot huvudlöss rekommenderas Prioderm , kutan lösning, fortfarande av Läkemedelsverket som 

förstahandsmedel från två års ålder. Från bland annat Danmark finns rapporter som antyder att det 

förekommer resistens mot de etablerade löss-läkemedlen. Det är troligt att detsamma gäller även i 

Sverige men det är inte klart i vilken utsträckning. Enligt uppgift skall Smittskyddsinstitutet under 

hösten 2007 ha undersökt om vi har resistenta stammar mot de vanligaste löss-läkemedlena.

Nya produkter innehållande silikonerna dimeticone och cyclometicone (Hedrin) respektive kokos-

nöt- och anisolja (Paranix) finns numera bland annat på apotek. Troligen verkar de genom att täppa 

till lössens andningsvägar.

Risken för resistensutveckling anses därför osannolik med dessa nya medel. De är klassade som 

medicintekniska produkter och styrs av ett annat regelverk än läkemedel.

Eftersom det inte finns så stor erfarenhet av dessa nya medel är det önskvärt med långtidsdata 

om effekter/bieffekter visavi befintliga läkemedel.

Rörelseorgan
Alendronat veckotablett kvarstår som förstahandsval när det är indicerat med skelettspecifik behand-

ling mot osteoporos. Substansen håller lägst pris av bisfosfonaterna och har bra evidens för reduktion 

av kotkompression vid postmenopausal osteoporos samt för reduktion av risk för höftfraktur.

Kalk och D-vitamin ges alltid till patienter med skelettspecifik behandling men rekommenderas 

även som profylax till multisjuka äldre, i synnerhet institutionsboende som sällan får komma ut och 

dessutom ofta äter D-vitaminfattig kost.

Ögon
Vid allergisk konjunktivit kvarstår samma rekommendation som tidigare, det vill säga cetirizin tablett 

och kromoglikat alternativt levokabastin ögondroppar.

Många infektiösa konjunktiviter läker ofta spontant och behöver ingen behandling. Det räcker 

ofta att rengöra ögonlockskanterna med vanligt vatten. Vid bakteriell konjunktivit rekommenderas 

som tidigare ögonsalvor med kloramfenikol (Chloromycetin) eller fusidinsyra (Fucithalmic).

Fucithalmic har en fördelaktig salvbas och god effekt mot stafylokocker.  Chloromycetin har ett 

bredare antibakteriellt spektrum.

Öron, Näsa
Mekanisk rengöring är första steget i behandlingen av hörselgångseksem eller extern otit. När det 

blir aktuellt med farmakologisk behandling finns de väl utprovade örondropparna Terracortril med 

Polymyxin B.

Nytt på listan är betametason-lösning ( Diproderm), som enbart är antiinflammatorisk och kan 

användas som ett antibiotikafritt alternativ när det är befogat.

Mildare varianter av rinit kan ofta behandlas med enbart antihistamin. Cetirizin tablett kvarstår 

av detta skäl på rekommendationslistan. Besvär med svullen nässlemhinna och rinit är ett vanligt 

problem och kan ha många orsaker.

Om antiinflammatorika är indicerat finns det många sorters nasala glukokortikoider att välja mel-

lan. Budesonid Merck NM är rekommenderat val och tas i grunddosering 1-2 doser i vardera näsborre 

1 gång dagligen och har effekt mot nysningar, rinningar och nästäppa vid okomplicerad allergisk 

och vasomotorisk rinit. När det handlar om svårare fall av nästäppa / rinit, såsom exempelvis akut 

rinosinuit eller polyper, kan någon av de andra glukokortikoid-sprayerna övervägas, preparat som kan 

kosta upp till dubbelt så mycket per dygnsdos.

Skulle vi halvera användningen av Rhinocort och Nasonex och ersätta med Budesonid Merck NM 

kan vi spara upp till 1 miljon kronor per år i läkemedelskostnad.
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Generiskt utbyte av läkemedel infördes hösten 2002 och 
beräknas hittills ha sparat drygt 7 miljarder kronor i mins-
kade kostnader för samhället. Genom konkurrensen sjönk 
priserna drastiskt på läkemedel med utgångna patent. 

En nackdel med reformen är brister i patientsäkerhe-
ten. Risken för felmedicinering har ökat. Dessutom känner 
många patienter osäkerhet då läkemedlen ofta byts ut. 

Problem med förväxlingar av läkemedel uppstår även i sjukvården. 
Handelsnamnen på läkemedlen låter lika och förpackningarna ser 
likadana ut, vilket orsakar förväxling och felmedicineringar.

Förväxling av läkemedel är en vanlig incident på sjukhus och 
uppstår bland annat som en följd av likartade namn eller feltolk-
ningar av generisk utbytbarhet. För att komma till rätta med detta 
problem och minska riskerna för patienten måste vi se till att hitta 
och förstärka de svaga länkarna i kedjan.

Risker med alfabetisk sortering
I vårt landsting finns ungefär 150 läkemedelsförråd. De största lä-
kemedelsförråden på sjukhusen kan bestå av upp till 500 läkeme-
del med olika namn. Läkemedlen sorteras i alfabetisk ordning efter 
handelsnamnet. 

Läkemedel som Imigran®, Imdur®, Impugan® och Imurel® står 
sida vid sida. Risken för förväxling är uppenbar.  

Läkemedel med samma innehåll, men olika handelsnamn, ham-
nar på olika hyllor: Furix®, Furosemid®, Impugan® och Lasix®. Här 
fylls förrådet i onödan med sämre överskådlighet och risk för flera 
fel som följd. Att ha fyra förpackningar på lager, istället för en, är 
dessutom dålig ekonomi.

ATC istället för ABC

Sjuksköterskorna Malin och Sara visar läkemedelsrummet på 
stroke-enheten, PÄS.

ATC i Piteå och Kalix
På många läkemedelsförråd i länet har man nu ändrat sorteringen 
på hyllorna och frångått den alfabetiska ordningen. Istället sorteras 
läkemedlen efter farmakologisk tillhörighet, enligt det så kallade 
ATC-systemet. Detta är fastställt av WHO och betyder systemet för 
anatomisk, terapeutisk och kemisk klassificering av läkemedel.

På sjukhusen i Piteå och Kalix, använder man numera ATC-sys-
temet för sortering i samtliga avdelningsförråd. På länets övriga 
sjukhus finns systemet på flera avdelningar.

Minskad risk för förväxling
– Fördelarna med ATC-ordning i läkemedelsförrådet är minskad 
förväxlingsrisk, färre synonymer och farmakologisk fortbildning i 
vardagen för sjuksköterskan, säger Gudrun Bergström, enhetschef 
på medicinavdelning 3 i Piteå. Detta medför ökad patientsäkerhet, 
minskad kapitalbindning, mindre kassation och miljöbelastning. 

Finns det nackdelar?
-Det krävs mer tid vid iordningställandet, framför allt i början inn-
an man lärt sig ATC, säger Christina, som är läkemedelsansvarig 
sjuksköterska på IVAK. 

Hon och de övriga sjuksköterskorna jag träffar i Piteå, är nöjda 
med ATC-ordningen som gett fördelar med struktur och bättre 
överskådlighet i läkemedelsrummet.

I styrgrupp läkemedel, där representanter för divisionernas med-
icinska ledning ingår, har frågan om ATC-ordning i läkemedels-
rummen tagits upp. Frågan behöver nu diskuteras i  divisionerna 
innan ett eventuellt beslut om allmänt införande tas. 

Anders Bergström

För en ändamålsenlig och evidensbaserad drift och utveck-
ling av sjukvården måste vi hålla en hög kunskapsnivå. Be-
hovet av särskilda medel för angelägen producentobunden 
information och fortbildning inom läkemedelsområdet har 
länge varit stort och därför finns det nu 500.000 kronor 
avsatta för detta ändamål. 

Pengarna finns hos Norrbottens läkemedelskommitté 
som ansvarar för att fördela dem till lokala och regionala 
utbildningsinitiativ inom Norrbottens läns landsting. 

Ansökan om medel kan ske fyra gånger per år och ska 
göras av medicinskt ledningsansvarig. Ansökningsblankett 
finns på hemsidan under ”UTBILDNING” i högerspalten. 
Glöm inte att specificera vad pengarna ska användas till. 

Sök 
utbildnings-

pengar!


