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Slöseri med långverkande insuliner

De långverkande insulinanalogerna insulin glargin och i 
viss mån detemir har slagit sig in på marknaden rejält. De 
används årligen till en summa av cirka 6 miljoner kronor i 
Norrbotten. Per enhet är dessa dubbelt så dyra som NPH-
insulin.

De långverkande insulinernas funktion är att vara basinsulin, med 
en stabil nivå under dygnet, och på så vis underlätta exakt dosering 
av måltidsinsulin så att inställningen av typ1-diabetiker förbättras 
och så att problemet med hypoglykermier blir mindre.

”Det som är bra för DM-typ 1 är bra för typ-2”, är en vanlig 
föreställning, så numera förskrivs en stor del av de långverkande 
insulinanalogerna inom åldringsvården och med målet att minska 
nattliga hypoglykemibesvär.

I samband med introduktionen av dessa insuliner diskuterades 
ämnet i Behandlingsbladet (Nr 5, 2005) under rubriken: ”Nya 
långverkande insuliner – sällan nödvändigt”. Mats Eliasson och 
Anders Bergström skrev att indikationen var mycket begränsad. 
De nya långverkande skulle aldrig sättas in direkt, utan bara till 
typ-1diabetiker som fått återkommande, svåra nattliga hypogly-
kemier, eller svåra svängningar. 

Begränsat behov
Läkemedelverket konstaterade i sin värdering att indikation för 
detemir (Levemir®) saknades helt vid typ2-diabetes, och att be-
hovet av glargin (Lantus®) var mycket begränsat, eftersom åter-
kommande, svåra hypoglykemier var mycket sällsynta vid typ2-
diabetes.

2005 hade förbrukningen av glargin redan ökat kraftigt för att 
sedan stagnera, men vi ser åter en stor förskrivning i synnerhet i 
primärvård och  inom åldringsvården. Sedan dess har ny kunskap 
tillkommit. Läkemedelverket har tidigare i sin workshop om dia-
betesbehandling konstaterat att för äldre diabetiker ska man styra 
behandlingen efter symtom och inte efter HbA1C-nivån. 

Många av våra äldre diabetiker är för hårt pressade i sina vär-
den. Professor Yngve Gustafsson var kategorisk vid äldrevårdsda-
gen tidigare i höst: ”Följer vi vårdprogram och målvärden tar vi 
livet av våra gamlingar”.

I en ny studie av Carl Johan Östling konstateras att det ofta går 
bra att sätta ut insulin hos de äldsta på sjukhem, dvs hos gamla 
multisjuka typ2-diabetiker.

Ingen skillnad
Slutligen har nu två metaanalyser kommit som tydligt visar att 
skillnaderna mellan de nya, dubbelt så dyra insulinerna, och de 
”gamla hederliga”, är blygsam. Man såg ingen skillnad i HbA1C-
nivåerna och inte heller när det gällde allvarliga hypoglykemier. 

Det finns således ingen anledning att fördubbla kostnaden för 
insulinbehandling hos äldre typ2-diabetiker, med ett onödigt dyrt 
insulin. Läkemedelskommittén har nu utarbetat en hanteringsord-
ning för långverkande insulinanaloger (se hanteringsordningen 
för Lantus® och Levemir® på sidan 2). Med ledning av slutsat-
serna i den finns det utrymme att reducera bruket av långverkande 
insulinanaloger, vid typ 2 diabetes, i avvaktan på mer konkreta 
resultat.  

Robert Svartholm,
informationsläkare
Källa: http://www.lakemedelsverket.se/upload/Hälso-ochsjukvård/behand-
lingsrek/diabetes.pdf

Den 8 december upphörde patentet på vela-
faxin.  Det innebär att Efexor® och Efexor 
Depot® nu utsätts för generisk konkurrens. 
De är utbytbara på apotek vilket kommer 
att åstadkomma en besparingseffekt.

För Norrbottens del kan vi i dagsläget 
inte beräkna omfattningen av besparingen 
eftersom generiska alternativ till alla styr-
kor och förpackningsstorlekar ännu inte 
finns på marknaden.

Hur hittar du 
Läkemedelskommittén 
på nätet?

Klicka på Läkemedel i 
menyn eller A-Ö.

Välj sedan Läkemedels-
kommittén.

Närmast efter venlafaxin kommer patentet 
på risperidon (Risperdal®) att upphöra den 
29 december, takrolimus (Prograf®) i juni 
2009 och losartan (Cozaar®) till hösten. 
Socialstyrelsen räknar med en besparings-
effekt på cirka 1% p g a dessa patentut-
gångar.

Julklapp - Venlafaxin som generika



Fass-boken 
inte längre 
kostnadsfri
LIF kommer att ta betalt för Fassbo-
ken med början från 2009 års upp-
laga. Alla landets läkare har under 
hösten fått beställningsformulär där 
de som har behov av Fass i bokform 
kan köpa sitt exemplar. Det innebär 
att apoteken inte längre kommer att 
distribuera Fass.

LIF, som är branschorganisationen för de 
forskande läkemedelsföretagen, utvecklar 
och driver Fass, och publicerar Fass-bo-
ken. LIF har meddelat följande:

”Vi har kommit till ett läge i utveckling-
en av databasen www.fass.se som innebär 
att vi inte längre kan rekommendera Fass-
boken som läkares förstahandsalternativ 
för information i förskrivningsögonblick-
et. Informationen på fass.se är ständigt 
uppdaterad, men boken är omodern redan 
när den kommer från trycket. 

Vi har idag speciella ”ändringsvarningar” 

Antidepressiva
granskas av TLV
Resultatet från genomgången på anti-
depressiva läkemedel presenteras av 
Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket (TLV) den 17 december. Ge-
nomgångarna är ett led i TLVs uppgift 
att gå igenom och bedöma alla läke-
medelssubventioner mot riktlinjerna i 
det nya regelverket som trädde i kraft 
under 2002.

TLV prövar läkemedlen, grupp för grupp, i 
syfte att få ut så mycket hälsa som möjligt 
för varje skattekrona som går till läkeme-
del. Under början av nästa år är det dags 
för presentation av nästa TLV-genomgång 
på läkemedel mot blodfettsrubbningar.

Resultaten av genomgången på antide-
pressiva läkemedel finns från 17 december 
på TLVs hemsida, www.tlv.se. Läkeme-
delskommittén kommer att granska ge-
nomgångarna och följa upp TLVs slutsat-
ser utifrån lokalt perspektiv.

TLVs främsta uppgift är att besluta om 
vilka läkemedel, förbrukningsartiklar och 
vilken tandvård som ska subventioneras av 
samhället. TLV hette tidigare Läkemedels-
förmånsnämnden (LFN). 

Hanteringsordning: Insulin glargin (Lantus®)  &  Insulin detemir (Levemir®)
Långverkande insulinanaloger vid typ-2 diabetes
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Fakta
1. Insulin glargin och detemir är syntetiska insulinanaloger med 
en blodsockersänkande effektduration upp till 24 timmar. Insu-
lin glargin kan ges 1 gång dagligen och detemir 1-2 gånger 
dagligen.
2. I en översikt av sammanlagt 11 studier på 2.293 patienter 
jämfördes NPH-insulin mot insulin glargin och insulin detemir 
[1]. 
   Samtliga tre insuliner visade likartad effekt på patienternas 
HbA1C-nivåer.
   Ingen skillnad i förekomst av allvarliga nattliga hypoglykemier 
noterades när de långverkande insulinanalogerna jämfördes 
med NPH-insulin.
   Slutsatserna ovan styrks av en nyligt uppdaterad metaanalys 
med jämförelser mellan insulin glargin vs NPH-insulin [2].
3. Det saknas ännu tillförlitliga data om de långverkande in-
sulinanalogernas påverkan på livskvalitet eller diabeteskompli-
kationer.
4. En definierad dygnsdos långverkande insulinanalog kostar 
ungefär dubbelt så mycket som en dygnsdos NPH-insulin (Insu
latard, Humulin). I Norrbotten användes NPH-insulinet Insulatard 
till en kostnad av cirka 5 miljoner kronor under år 2007.
 

Referenser: 
1]. Tran K, Banerjee S, Li H, Cimon K, Daneman D, Simpson SH, 
Campbell K. Long-acting insulin analogues for diabetes mellitus: 
meta-analysis of clinical outcomes and assessment of costef-
fectiveness [Technology Report number 92]. Ottawa: Canadian 
Agency for Drugs and Technologies in Health; 2007. 
[2]. Bazzano LA, Lee J, Shi L, Reynolds K, Jackson JA, Fonseca 
V. Safety and efficacy of glargine compared with NPH insulin for 
the treatment oc Type 2 diabetes: a meta-analysis of randomi-
zed controlled trials. Diabet Med 2008;25(8):924-32. DOI: 
10.1111/j.1464-5491.2008.02517.x

Läkemedelskommittén rekommenderar 
• NPH-insulinet Insulatard samt mix-insulinet Novomix utgör för-
stahandsalternativen vid behov av insulin till typ-2 diabetiker. 
• Det saknas tillräcklig evidens för att motivera långverkande   
insulinanaloger framför NPH-insulin.  Med tanke på prisbilden är 
därför NPH-insulin det mest kostnadseffektiva alternativet. 
• Problem med nattliga känningar av NPH-insulin bör i första 
hand hanteras genom omprövning av målvärden, noggrann mo-
nitorering och översyn av livsstilsfaktorer, annan medicinering 
m.m.

på fass.se som tydligt informerar om nya 
tillkommande varningar, ändringar, kon-
traindikationer, doseringsändringar m.m. 
På fass.se införs dessa ändringar omedel-
bart, i boken kan de komma läkaren till 
kännedom med mer än ett års försening. 

Och det handlar inte bara om de fåtaliga 
medialt uppmärksammade ändringarna. 
Ändringarna på fass.se är i själva verket 
så många – flera hundra varje månad, och 
många av dem markerade som Viktiga el-

ler Mycket Viktiga – att detta i sig är skälet 
till att vi nu medvetet vill minska använd-
ningen av boken bland förskrivare.

Boken har en roll som referensexemplar 
och framför allt som lärobok för studenter. 
Men för den förskrivande läkaren finns det 
så mycket bättre alternativ att vi vill ge 
en extra puff åt den redan pågående över-
gången från den tryckta Fass till den elek-
troniska. Patientsäkerheten vinner på det, 
och det tror vi är allas huvudintresse.”

LIF rekommenderar fass.se som en säkrare källa.



Kärlekens risker
”Kärlekens risker” – ett tema som kommer att ta upp frågor som 
chlamydia – svårstoppad epidemi; allmän barnvaccination mot 
HPV – vad säger SBU samt en diskussion kring eventuellt sam-
band mellan abortfrekvens och minskat p-piller användande.

Doktorn – läkemedelshjälte eller läkemedelsbov?
Många inläggningar på sjukhus beror på läkemedel - biverkningar, 
interaktioner. Måste det vara så? Är det doktorns fel, organisatio-
nens fel, brådska eller okunskap?

Hur ser vi till att ha rätt kunskap, bra förpackad, i rätt ögonblick? 
Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka - är vi på rätt spår 
eller onödigt sent ute?

Nytt inom psykiatri och smärta
SSRI ej bättre än placebo? Effekten av SSRI diskuteras med an-
ledning av rapporter som ifrågasatt det kliniska värdet vid måttligt 
svår depression.

Nya läkemedel i smärtvården – behandling med pregabalin och 
duloxetin vid smärta. 

Gångträning eller piller vid fönstertittarsjuka? Synpunkter på 
Pletal, nytt läkemedel vid claudicatiosmärta.

Att bara nästan nå målet vid riskfaktorkontroll?
Är det alltid otillräckligt vid behandling av hypertoni och hyper-
lipidemi?

Diabetes
Nya diabetesläkemedel – vad tillför de? Hur skaffar vi oss erfaren-
heter av de nya medlen på ett kostnadseffektivt sätt? Vi ska indivi-
dualisera behandlingen, och ta hänsyn till multisjuklighet och ålder 
- och till vertikal prioritering ur befolkningsperspektiv. Passar våra 
gamla patienter in i centrala vårdprogram och register?

Dolphins & Cows
Möjligheter/svårigheter att ta till sig och använda evidensbaserad 
medicin i det kliniska arbetet.

Norrländska läkemedelsdagar i Umeå, 
27-28 januari 2009

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anordnar nu för 
femte året i rad läkemedelsdagar i Umeå. Under två da-
gar försöker vi besvara kritiska frågor av praktiskt värde 
för sjukvården utifrån dagens evidensbaserade kunskap. 
Upplägget består av korta föredrag utifrån aktuella teman 
med möjlighet till frågor och diskussion. Följande teman 
behandlas denna gång:

Anmälan senast 9 januari 2009

Fullständigt program och anmälningsblankett finns på Läke-
medelskommitténs hemsida eller i kalendariet under ”Läkeme-
delsrelaterade utbildningar”. 



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:  Anders Bergström.
Redaktion: Anders Bergström, 
anders.b.bergstrom@nll.se, Stig Andersson, 
stig.o.andersson@nll.se, Anton Norberg, 
JOB reklambyrå, anton@jobreklambyra.se.

Bisfosfonater har sedan många år 
haft ett användningsområde mot 
hyperkalcemi och profylax av pato-
logiska frakturer hos patienter med 
skelettmetastaser. Den intravenösa 
bisfosfonaten zoledronsyra har under 
handelsnamnet Aclasta® sedan en tid 
använts i begränsad omfattning mot 
Mb Paget. Sedan förra året kan den 
även användas mot osteoporos. 

Läkemedelskommittén har i samarbete med 
adjungerade experter gått igenom tillgäng-
liga fakta på denna indikation. Resultatet 
av genomgången redovisas i hanterings-
ordningen för zoledronsyra här bredvid. 
En hanteringsordning visar utifrån evidens 
och förhållanden i lokal sjukvård vilken 
plats läkemedlet bedöms ha i behandlings-
arsenalen.

Noterbart är bisfosfonaternas höga 
NNT-tal på frakturer som visserligen kan 
nedbringas med kalcium- och D-vitamin-

 
Hanteringsordning: Zoledronsyra (Aclasta®) vid osteoporos
Godkänd av Läkemedelskommittén 081211

Fakta
1. Indikationer: Mb Paget (2005). Osteoporos hos post-me-
nopausala kvinnor (oktober 2007) samt hos män (september 
2008). Vid osteoporos kan patienter med ökad frakturrisk samt 
patienter som nyligen fått en höftfraktur efter lågenergitrauma 
behandlas.  Dosering: 5 mg intravenös infusion en gång per år.
2. Effekt: En treårs-studie på 7 736 äldre kvinnor, med låg ben-
täthet alt. tidigare fraktur, visade att behandling jämfört med 
placebo minskade risken för kot- och höftfrakturer. Exempelvis 
fick 88 kvinnor (2,5%) höftfraktur i placebogruppen och 52 
kvinnor (1,4%) i behandlingsgruppen. NNT 90 [1]. Aclasta har 
jämförts mot alendronat i mindre dos-effekt studier på äldre kvin-
nor. Likvärdig effekt på bentäthet (BMD) har noterats [2]. Ris-
kreduktion för höftfraktur ter sig likvärdig för de två läkemedlen 
även om det inte studerats i direkta jämförande studier. 
3. Säkerhet: Intravenöst tillförd bisfosfonat kan ge besvärliga 
influensaliknande biverkningar inom tre dygn efter infusion. Zo-
ledronsyra ökar risk för förmaksflimmer, hjärtsvikt samt njursvikt 
[3]. Osteonekros i käken har rapporterats. Idag finns begrän-
sade erfarenheter av långtidsbehandling med zoledronsyra på 
icke-onkologisk indikation [2].
4. Läkemedelsverket bedömer riskminskning för kot-/höftfrak-
tur som jämförbar med orala bisfosfonater. Aclasta® bedöms 
värdefullt för att underlätta behandlingsföljsamheten, men belas-
tas ofta av besvärliga akuta biverkningar vid infusionen [3].

5. Läkemedelskostnad: Veckotablett med generiskt alendronat 
kostar 2 400 kr/år. Motsvarande kostnad för Aclasta® är 4 
200 kr/år. Utöver läkemedelskostnad för Aclasta måste även 
personalkostnad för infusionstillfälle och tandbedömningar med-
räknas. Landstingets förmånskostnad för orala bisfosfonater till 
kvinnor med osteoporos uppskattas idag till drygt 5 milj kr för 
2008.

Referenser
[1]Black et al. One-Yearly Zoeldronic Acid for Treatment of Post-
menopausal Osteoporosis. NEJM 2003;356:1809 – 1821
[2] http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/
aclasta/EMEA-H-595-II-10-AR.pdf
[3] Läkemedelsverkets värdering 2007

Läkemedelskommittén rekommenderar 
• Vid behov av bisfosfonat till äldre med osteoporos rekommen-
deras alendronat veckotablett. Infusion med zoledronsyra kan 
utgöra ett andrahandsalternativ när det visats olämpligt med 
alendronat p g a svårigheter att fördra denna behandling. 
• Zoledronsyra bör ordineras efter samråd med endokrinolog. 
Före behandlingsstart bör patientens tandstatus kontrolleras av 
tandläkare. Patienten måste vara införstådd med de stundtals 
svåra akuta biverkningarna samt den lätt ökade risken för för-
maksflimmer.

Zoledronsyra och osteoporos
tillägg i förekommande fall. Läser man 
reklamen får man veta att den relativa ris-
ken för höftfrakturer minskar med 41% om 
man behandlar med Aclasta®. Vänder man 
på siffrorna i samma studie ser man att 90 
kvinnor behöver behandlas under tre år för 
att förebygga en fraktur. Inklusionskriterier 
i denna studie var låg bentäthet eller tidi-
gare fraktur (BMD T-score ≤ -2,5 SD eller 
T-score ≤ -1,5 SD och fraktur).

Zoledronsyra och andra intravenösa bis-
fosfonater har utöver risk för hjärtpåver-
kan även visat förorsaka käkbensnekroser. 
Nekroserna orsakas av att bisfosfonaterna 
inlagras i benet och där inaktiverar os-
teoklasterna. Åtgärder för prevention av 
osteonekros innefattar kontroll av tandsta-
tus innan eventuell behandling med zole-
dronsyra inleds. Länets tandläkare är träna-
de i att bedöma risken och föreslå åtgärder 
mot käkbensnekros.

Anders Bergström

Web-Abest 
ger tips i 
vardagen 

Känner du till funktionen ”Sök vara” i 
Web-Abest? Den är ovärderlig om du 
en kväll eller helg behöver ett läkeme-
del som du saknar i förrådet.

Genom att använda funktionen kan du 
snabbt se vilka enheter som sist beställde 
den varan. Då kan du ta kontakt med dem 
och fråga om du kan få låna. I Web-Abest 
hjälpprogram hittar du enklast hur du går 
till väga.

En annan sak vi vill påminna om är att 
era administratörer kan förlänga era behö-
righeter i Web-Abest. Det är bara adminis-
tratörerna själva som måste få sina behö-
righeter förlängda på apoteket.

Sjukhusapoteket
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