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Kom ihåg
Boka in 29-30 januari redan nu! 

NORRLÄNDSKA LÄKEMEDELS-
DAGARNA 2008 i UMEÅ

De fyra nordliga läkemedelskom-
mittéerna anordnar för fjärde året 
läkemedelsdagarna i Umeå. Utbild-
ningen syftar till att ge deltagarna 
bättre beslutsunderlag när och hur 
läkemedel bör användas på ett kost-
nadseffektivt sätt, genom att belysa 
och diskutera några viktiga och kon-
troversiella områden. Information 
läggs kontinuerligt ut på hemsidan. 
Fullständigt program med anmälan 
skickas ut i slutet av november.

Några rubriker ur programmet
Genusperspektiv på läkemedel, Nya 
vaccinerna, B12 och Homocystein, 
Restless legs, Osteoporos-/KOL-
läkemedel, Peter Rost med mera.

Relativt ofta man odokumenterade påstå-
enden om att kolinesterashämmare som 
donepezil har en positiv effekt på vad som 
brukar kallas BPSD (Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demenssjukdom). 
Hit räknas symtom som aggressivitet, 
psykiska symtom, sömnrubbningar, vand-
ringsbeteende, skrikande och andra tecken 
på hyperaktivitet.

Häromdagen publicerades en studie i 
New England Journal of Medicine som 
testar denna frågeställning.

Knappt 300 patienter med Alzheimer 
och signifikanta symtom på ”agitation” 
och som inte svarat på ett kort psykoso-

Läkemedels-
kommittén 
granskar
På läkemedelskommitténs hemsida 
hittar ni under rubriken ”Granskning 
av nya läkemedel” dokument som, uti-
från en snabbgranskning, ger förslag 
till vilken plats nya läkemedel kan ha 
i länets sjukvård. 

På sista sidan ser vi ett förslag till 
hanteringsordning av sitagliptin och 
HPV-vaccin.

www.nll.se
Läkemedel A-Ö

Klicka på...
eller

Läkemedelskommittén
och vidare på...

Donepezil (Aricept©) ingen 
effekt på ”agitation” vid
Alzheimers sjukdom

cialt behandlingsprogram randomiserades 
under 12 veckor till 10 mg donepezil eller 
placebo dubbelblint.

Under studien mättes beteendeföränd-
ringar med ett flertal olika testskalor men 
på inga av dessa sågs några som helst skill-
nader mellan donepezilgruppen och pla-
cebogruppen.  20% i donepezil- gruppen 
sänkte sitt score på den viktigaste skalan 
med mer än 30%.

Det gjorde även 20% i placebogruppen!

Källa: NEJM Volume 357:1382-1392

Anders Hernborg
Informationsläkare, Halland



Läkemedelsmarknaden är dynamisk 
och det som gällde igår är inte alltid 
det som gäller idag med tanke på 
både medicinsk evidens och läkeme-
delspriser.

Norrbottens Läkemedelskommitté har ge-
nom åren vinnlagt sig om att rekommen-
dera det mest kostnadseffektiva läkemed-
let för de vanligaste sjukdomstillstånden i 

1. Öka andelen 
omeprazol av PPI. 

Andelen omeprazol av total mängd pro-
tonpumpshämmare bör ligga över 2007 
års nivå (hittills 75% av definierad daglig 
dygnsdos för hela länet). 

Varför bör andelen omeprazol 
av PPI öka? 
• Det finns inga hållpunkter för skillna-

der mellan olika protonpumpshämmare 
(PPI) vid ekvipotenta doser. (SBU rap-
port 2007: ”Dyspepsi och reflux”). 

• Läkemedelskommittén (Lk) rekommen-
derar omeprazol som förstahandsval vid 
gastroesofagal refluxsjukdom. Lk ser 
inga väsentliga medicinska skillnader 
mellan olika PPI.

• LFN har inga förmånsbegränsningar på 
omeprazol. 

• Prisskillnaden mellan olika PPI är stor. 
Omeprazol 20 mg kostar ungefär 3 kro-
nor per tablett. Esomeprazol 20 mg kos-
tar ungefär 11 kronor per tablett.

Aktuell nivå och beräknad ekonomisk ef-
fekt: Till och med augusti 2007 ligger ni-
vån omeprazol på 74,9% av total mängd 
protonpumpshämmare (PPI) i definierad 
daglig dygnsdos (DDD). Under 2006 var 
nivån omeprazol 71,7% av DDD. 

Om andelen omeprazol ökar från 2006 
års nivå till nivån 80% beräknas en bespa-
ring på läkemedelskostnad på 2,5 miljoner 
kronor.

Tre läkemedel att följa upp!
öppenvården. Många av våra rekommenda-
tioner har hållit länge och kommer att hålla 
ett tag till.

Här ger vi förslag på tre läkemedelsgrup-
per att följa upp för att åstadkomma en ra-
tionell läkemedelsanvändning på länsnivå. 

Goda råd som ges på länsnivå stämmer 
förstås inte alltid in på din patient men de 
tre förslagen är uppföljningsmått som kan 
användas som analysunderlag för kost-

nadseffektiv läkemedelsförskrivning om 
du ofta möter patienter med reflux, hjärt-
kärlproblematik eller artros. 

Hur ligger Norrbotten till jämfört med 
andra län på de här tre uppföljningsområ-
dena? Gå in på vår hemsida och titta under 
rubriken ”Läkemedel att följa upp”.

Anders Bergström Ordförande 
Norrbottens Läkemedelskommitté

3. Minska förskrivning 
av glukosaminer. 

Minska receptförskrivning av glukosami-
ner till under 2007 års nivå. (hittills i år re-
ceptförskrivs glukosamin i 4,2 definierade 
dygnsdoser per tusen innevånare och dag).
 

Varför bör vi minska recept-
förskrivningen av glukosamin? 
• Läkemedelsverket rekommenderar vid 

artros fysisk träning och viktkontroll. Vid 
ev. läkemedelsbehandling är paracetamol 
förstahandsval för symtomlindring. 

• Ett stort antal patienter har i kliniska stu-
dier provat glukosamin mot symtom vid 
knäsatros. Ingen eller marginell effekt 
har noterats [Glucosamine, chondroitin 
sulphate and the two in combination for 
painful Knee osteoarthritis. Clegg et al. 
NEJM 2006:354;8:795-808]

• Läkemedelskommittén anser att glukosa-
min har en marginell nytta och rekom-
menderar att patienter som vill börja 
använda läkemedlet bör köpa detta re-
ceptfritt och utvärdera effekten efter tidi-
gast tre månaders användning. Patienter 
som redan använt glukosamin en längre 
tid bör prova utsättning för att avgöra om 
läkemedlet haft någon väsentligt effekt 
(se hanteringsordning på läkemedels-
kommitténs hemsida).

• Kostnaden för behandling med gluko-
samin ligger mellan 2 till 6 kronor per 
dag.

Aktuell nivå och beräknad ekonomisk ef-
fekt: Receptförskrivna glukosaminer i de-
finierad dygnsdos per innevånare och dag 
(DDD Std mot riket/Tusen innev och dag) 
bör ligga under 2007 års nivå som är 4,2. 
Nivån för 2006 var 4,6 DDD/TIND vilket 
innebär att mängden receptförskriven glu-
kosamin minskar. Landstingets totalkost-
nad för glukosamin var 2,5 miljoner kronor 
2006.

2. Öka andelen 
ACE-hämmare. 

Andel ACE-hämmare av total mängd 
angiotensinreceptorblockerare (ARB) och 
ACE-hämmare bör ligga över 2006 års 
nivå (62% av definierad daglig dygnsdos 
för hela länet).

Varför bör andelen ACE-hämmare öka 
på bekostnad av ARB? 
• Vid direkta jämförelser är behandlingsef-

fekterna likartade mellan patientgrupper 
behandlade med diuretika, ACE-hämma-
re, ARB och kalciumantagonister (SBU 
rapport reviderad april 2007: ”måttligt 
förhöjt blodtryck”).

• Läkemedelskommittén rekommenderar 
ACE-hämmaren enalapril som första-
handsval för blodtryckssänkning och 
hjärtsvikt. Enalapril är minst lika väldo-
kumenterad som ARB.

• Prisskillnaden mellan ACE-hämmare 
och ARB är stor. En dagsbehandling en-
alapril kostar mellan 0:50 öre till 1:50 kr 
medan ARB kostar från 4:50 till 12 kro-
nor per dag beroende på dos.

Aktuell nivå och beräknad ekonomisk 
effekt: Andelen ACE-hämmare av total 
mängd ACE-hämmare och ARB inklusive 
kombinationer med diuretika i definierad 
daglig dygnsdos (DDD) låg för år 2006 på 
62%.  Till och med augusti i år ligger nivån 
hittills på 61%. Detta innebär att andelen 
ACE-hämmare minskar till förmån för de 
dyrare ARB. Årskostnaden för ARB-läke-
medel ligger i dagsläget på 19,5 miljoner 
kronor vilket utgör 85% av läkemedels-
kostnaden för ARB och ACE-hämmarna 
tillsammans.



Socialstyrelsen har nyligen publicerat en 
rapport över läkemedelskostnadernas ut-
veckling de senaste åren, en bedömning 
av kostnaden för läkemedelsförmånen åren 
2007-2011 och en analys av förändringen 
av försäljningsvolymen i förhållande till 
förändringen av antalet pati-enter. Då So-
cialstyrelsens läkemedelsregister nu inne-
håller fullständiga individbaserade data för 
två tolvmånadersperioder (juli 2005-juni 
2007), är det för första gången möjligt att 
göra en sådan analys. 

Några klipp ur rapporten:
”De totala kostnaderna för läkemedel i 
Sverige var 31 miljarder kronor (AUP exkl. 
moms) år 2006. Kostnaden för läkemedel 
som såldes mot recept var 23,3 miljarder 
kronor (totalkostnad, dvs. förmånskostnad 
plus egenavgift), för läkemedel utan recept 
2,7 miljarder, för läkemedel till slutenvår-
den 4,8 miljarder och för rekvisitioner i den 
öppna vården 0,3 miljarder kronor.” 

”Kostnaderna för läkemedel som ingår i 
läkemedelsförmånen ökade 2003-2006 en-
dast marginellt. Sedan slutet av 2006 pekar 
trenden dock uppåt, och kostnaderna för 
läkemedelsförmånen väntas öka med 3,5 
procent år 2007, vilket motsvarar ett total-
belopp på 19,4 miljarder kronor (exklusive 
moms). År 2008 och 2009 förväntas kost-
nadsökningen bli ungefär 4,5 procent om 
året, för att bli ytterligare något högre 2010 
och 2011. Kostnaderna för läkemedelsför-
månen förväntas då uppgå till mellan 23,3 
och 23,6 miljarder kronor. De viktigaste 
faktorerna som driver upp kostnaderna är: 
• Färre stora patent som går ut. Läkeme-

delspriserna har generellt sjunkit med 15 
procent mellan 2002 och 2005, främst 
tack vare att ett antal läkemedel med stor 

Läkemedelsförsäljningen i 
Sverige - analys och prognos

försäljningsvolym gick ut under dessa år. 
År 2007 och 2008 är det förhållandevis 
få patent som går ut, och de kommer inte 
att påverka kostnadsutvecklingen i mot-
svarande utsträckning. 

• Flera nya läkemedel. Efter några år med 
färre ansökningar om godkännande av 
nya läkemedelssubstanser ökar nu utbu-
det av nya läkemedel igen. Det är både 
bland basläkemedel (speciellt diabeteslä-
kemedel) och specialläkemedel (bl.a. on-
kologiska läkemedel och vacciner) som 
nya läkemedel förväntas öka kostnader-
na. 

• En större volymökning än tidigare. Voly-
men sålda läkemedel mätt i definierade 
dygnsdoser (DDD) ökade med 2,5 pro-
cent 2005 och med 3,5 procent 2006. En 
viktig del av volymökningen utgörs av en 
underliggande trend som speglar föränd-
ringar i befolkningens åldersstruktur och 
levnadsvanor, men det finns även tillfäl-
liga faktorer som gör att volymökningen 
kan vara större vissa år. ”

”Kostnadsökningen skulle ha varit ännu 
större utan effekterna av vissa kostnadssän-
kande faktorer. Bland de faktorer som be-
döms bromsa kostnadsutvecklingen finns 
ett antal läkemedelspatent med större för-
säljningsvolym som går ut 2009 och 2011, 
Läkemedelsförmånsnämndens genomgång 
av förhållandevis stora terapiområden de 
närmaste åren samt ökad kostnadsmedve-
tenhet bland förskrivarna.”  

Rapporten ”Läkemedelsförsäljningen i 
Sverige - analys och prognos” finns på  
www.socialstyrelsen.se.
Länk till rapporten på kommitténs hem-
sida.

Är ökad 
förskrivning 
önskvärd?
För ett år sedan fi ck sköterskor och 
apotekare i England full förskriv-
ningsrätt av läkemedel. Sköterskor-
na fi ck en 26-dagars teoretisk ut-
bildning och en 12-dagars praktik. 
Orsaken till reformen var en politisk 
önskan om ökad tillgänglighet. Den 
engelska tidningen Pulse har gjort 
en sammanställning över det första 
årets förskrivning. 

Apotekare har inte nyttjat förskrivnings-
rätten i någon större utsträckning, men 
förskrivningen från sköterskor ökade 
markant.

Reformen ledde som förväntat till ett 
ökat antal recept, men också att förskriv-
ning av vissa grupper -  antidepressiva, 
antibiotika och hjärtläkemedel, ökade 
med sammanlagt flera hundra procent.

Ciprofloxacin - ett antibiotikum - 
ökade med 218 procent, paroxetin mot 
depression ökade med 262 procent, och 
rosiglitazon - ett omtvistat diabetesläke-
medel - ökade med 245 procent.

Den stora ökningen har mött förvåning 
och sköterskornas förmåga att ställa kor-
rekt diagnos efter en så kort utbildning 
har ifrågasatts.

Ändrade förskrivningsmönster
Sköterskor i primärvården i England ar-
betar under liknande förhållanden som 
i Sverige, och att deras recept ökade till 
antal, är inte mer än förväntat. De ab-
soluta siffrorna framgår inte ur artikeln, 
men troligen skrivs fortfarande de flesta 
recept ut av läkare.

Mer anmärkningsvärt är det ändrade 
förskrivningsmönstret som sätter fokus 
på svårigheten att välja läkemedel pro-
fessionellt, och på markandsföringsef-
fekternas påverkan. Det är svårt att finna 
en rimlig förklaring till dessa markanta 
förändringar. Motsvarande olämpliga för-
skrivningsändringar har noterats på Nya 
Zeeland, där det tidigare varit helt tillåtet 
med marknadsföring av läkemedel till 
allmänheten, med liknande resultat.

http://www.pulsetoday.co.uk/story.asp?s
ectioncode=23&storycode=4114218

Robert Svartholm, informationsläkare

Kritisk läkemedelsvärdering i Jokkmokk
För fjärde gången arrangerar Norrbottens Läkemedelskommitté i samarbete med 
Läkemedelsverket en kurs i kritisk läkemedelsvärdering - denna gång med fokus på 
de nya diabetesläkemedlen.
Föreläsare: Professor  Björn Beermann m.fl från Läkemedelsverket.
Plats: Hotell Jokkmokk
Tid: 5-6/2 2008
Målgrupp: Läkemedelsförskrivande läkare och sköterskor företrädesvis inom 
diabetesområdet.
Ansökan enligt ”först till kvarn” - men viss platsfördelning kommer att ske.
Kostnad: Preliminärt c:a 1 000 kr
Frågor: Robert Svartholm,  informationsläkare  polarull.svartholm@telia.com 
Anmälan: NLK:s kansli marlene.eliasson@nll.se 



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, Eskil Franzén, JOB reklambyrå (eskil@jobreklambyra.se).
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Hanteringsordning:Humant papillomvirus (Gardasil®) Fakta om Gardasil®:
1. Indikation: Gardasil® är ett vaccin för prevention av höggradig cervix-

dysplasi, cervixcancer, höggradiga dysplastiska lesioner i vulva och externa 

genitala vårtor orsakad av humant papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16 och 18. 
2. Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att vaccinet ska ingå i läkeme-

delsförmånen för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Beslutet kan komma att 

omprövas efter Socialstyrelsens ställningstagande. 3. Skyddseffekten mot virusinfektion med ovannämnda virus har utvärderats 

i fyra studier, inkluderande totalt 20 541 kvinnor i åldern 16 till 26 år. Upp-

följningstiden efter primärvaccinationen varierade från 4,5 år till 1,5 år.

Analyserad skyddseffekt bedöms utifrån detta som god.4. Läkemedelsverket bedömer att den övergripande säkerhetsprofilen för 

Gardasil är gynnsam och metoderna för säkerhetsbedömning är etablerade 

och tillfredsställande. Observationstiden är dock ännu kort och långtidsdata 

önskvärda för att ytterligare utvärdera säkerhetsprofilen hos Gardasil. 
Läkemedelskommittén rekommenderar:Vaccination har hittills visat god effekt på histologiska 

markörer. Först om några decennier kommer det att vara 

möjligt att bedöma vaccinets effekt mot cervixcancer. Hälsoekonomisk lönsamhet är endast visad utifrån till-
gängliga korttidsstudier.
Det saknas ännu uppgifter om vaccinets långsiktiga effekt 
och säkerhet.

Riktlinjer från Socialstyrelsen bör därför inväntas innan 
organiserad vaccination genomförs. 

Anna Pohjanen    Mats Weström

Överläkare     Distriktsläkare

Länschef Kvinnosjukvården   Chefläkare Primärvården
Anders Bergström Apotekare
Ordförande Läkemedelskommittén Norrbottens Läns Landsting 

 

2007-06-18

Hanteringsordning:
sitagliptin (Januvia®) 

 
Fakta om sitagliptin:  
1. Indikation: Typ 2-diabetes i kombination med metformin eller med 

PPAR -agonist (tiazolidindion) i de fall där diet och motion tillsammans 

med metformin eller PPAR -agonist inte ger tillfredsställande glykemisk 

kontroll. 
 
2. Att främja inkretinernas insulinotropa effekt genom att hämma enzymet 

DPP-4 är ett nytt sätt att åstadkomma en antidiabetisk effekt. Säkerhetserfa-

renheter är dock begränsade både vad gäller behandlingstid och antal patien-

ter. 
 
3. Utöver placebokontrollerade studier finns idag endast en jämförande stu-

die med aktiv terapi, nämligen glipizid (Nauck et al.). Denna studie visar att 

sitagliptin inte hade bättre effekt än glipizid på HbA1c. Det var dock fler 

patienter i sitagliptingruppen som avbröt behandlingen p.g.a. utebliven ef-

fekt. Jämförande studie med insulin saknas. 
 
4. Marknadsföringsargument är ”mindre hypoglykemi och viktökning jäm-

fört med glipizid.” Hypoglykemi med sulfonuredier är dock inte ett relevant 

kliniskt problem. Problemen med viktökning är oftast mycket blygsamma. 

 
5. Behandling med sitagliptin kostar c:a 15 kronor per dag.  Läkemedelskommittén rekommenderar:Vid bristande effekt av metformin och glibenklamid bör 

insulintillägg övervägas i första hand.
Till följd av bristande vetenskapligt underlag är det i dags-

läget inte möjligt att definiera en plats för sitagliptin vid 

behandling av typ 2 diabetes. 
Utifrån säkerhetsaspekten rekommenderas återhållsamhet 

tills det finns erfarenhet från längre och större studier. Mats Eliasson     Johan Alsén

Överläkare     Distriktsläkare

Division Medicin    Division Primärvård
Anders Bergström Apotekare
Ordförande Läkemedelskommittén Norrbottens Läns Landsting 

 

Den 10 oktober hölls en utbildning på Sunderby folk-
högskola med temat prevention av livmoderhalscancer. 
Arrangörer var primärvården, kvinnosjukvården och 
läkemedelskommittén. 

Ett 80-tal deltagare hade samlats för att lyssna på intressanta före-
läsningar på området av Bengt Andrae , gynekolog och ordförande  
i arbets- och referensgruppen för cervixcancerprevention (C-Arg) 
samt Cecilia Young som är medicinsk chef på ett av de vaccinpro-
ducerande läkemedelsföretagen.

Gynekologiska cellprovskontroller
En heltäckande och organiserad cellprovstagning med efterföl-
jande åtgärder är den enda metod som idag ger hög cancer- och 
dödlighetsförebyggande effekt. Kvinnor som inte deltar i screen-
ingprogrammen har en nästan sex gånger högre dödlighet än kvin-
nor som deltar. I Norrbotten finns långt ifrån alla kvinnor med i 
screeningprogrammen. Hur ska vi få med dem?

Utbildningsdag om cervixcancerprevention

Läkemedelskommittén granskar

Vaccinerna då?
Det finns två vacciner för prevention av höggradig cervixdysplasi, 
cervixcancer och höggradiga dysplastiska lesioner i vulva. Ett av 
vaccinerna förebygger även genitala vårtor (condyloma acumata) 
eftersom det innehåller ytterligare två papillomvirus-stammar. 

Att vaccinerna ger en god skyddseffekt mot virusinfektion och 
dysplasi i cervix är visat hos kvinnor som fått vaccin innan de 
sexualdebuterat. Hos dessa kvinnor har vaccinerna en skyddsef-
fekt även mot cervixcancer. Man har hittills kunnat visa att vaccin 
ger ett antikroppssvar och skydd mot virusinfektion upp till sex år. 
Studier pågår och vi kommer att veta mer om långtidseffekter mot 
cancer och eventuella biverkningar längre fram i tiden. 

Likt andra landsting inväntar även NLL Socialstyrelsens riktlin-
jer innan organiserad vaccination planeras.

Anders Bergström


