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Ordförande har ordet

Nationella läkemedelsstrategin
Per Magnusson, ordförande i läkemedelskommittén

Under ledning av socialdepartementet tas nu en nationell läkemedelsstrategi fram.1 Man har formulerat ett
antal mål:

effekt än redan etablerade. Samtidigt vet man inte om
de kan ge ovanliga men allvarliga biverkningar eftersom de ännu inte använts tillräckligt länge. Ytterligare
19 läkemedel var »icke acceptabla« på grund av negativ
risk – nytta-balans.
Samtidigt som många nya läkemedel inte tillför
något nytt saknas forskning inom viktiga områden
där nya läkemedel behövs. Särskilt bekymmersamt är
det på antibiotikaområdet där det krävs nya medel när
resistens blir allt vanligare. Problemet med antibiotika
är att de bara ska användas för korta kurer och därför
inte blir lönsamma. Systemet med exklusiv rätt till
försäljning under lång tid som belöning för nyutvecklade läkemedel fungerar inte här. Det har till och med
nytillträdde vd:n för Europeiska läkemedelsindustriföreningen Richard Bergström förstått och meddelar
att man tittar på olika incitament »men framför allt
kanske något incitament att få betalt så att säga i
klump när man nu har utvecklat någonting«.3 Andra
eftersatta områden är forskning om läkemedel till
äldre respektive barn och jämförelser mellan läkemedelsbehandling och icke-farmakologisk behandling.
Det kommer allt mer sällan helt nya läkemedelssubstanser på marknaden: 4

• medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass på läkemedelsområdet
• jämlik vård
• kostnadseffektiv användning
• attraktivitet för innovation av produkter och
tjänster
• minimal negativ miljöpåverkan
I fjärde punkten inryms delvis motsatta intressen:
läkemedelsindustrin vill snabbt få ut nya läkemedel på
marknaden medan vården vill gå försiktigt fram – visa
av skandaler som rofecoxib (Vioox) och rosiglitazon
(Avandia) som fick dras in på grund av biverkningar.
Liksom rosiglitazon har många nya läkemedel vid
godkännandet bara visat effekt på surrogatvariabler –
i det här fallet blodsockret – men inte att de är bra för
patienters hälsa.
Den ansedda franska tidskriften Prescrire värderar
nya läkemedel. Av 97 granskade under 2010 fann man
att 49 inte tillför något nytt.2 En orsak till detta är att
nya läkemedel bara behöver visa att de inte har sämre
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Number of new chemical or biological entities (1990–2009)
110
100

Europe
USA
Japan
Others

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1990–1994

1995–1999

2000–2004

Antalet sjukhuskliniker och vårdcentraler som deltar
i nystartad klinisk läkemedelsforskning har halverats
sedan början av 2000-talet, från 1 130 år 2001 till
575 år 2009.5 Läkemedelsindustriföreningen LIF:s
tillförordnade vd Anders Blanck talade den 11 april vid
ett möte för läkemedelskommittéernas nätverk. Han
nämnde då att hälften av industrins förfrågningar till
vårdenheter om att delta i kliniska prövningar inte ens
besvarades.
Man kan ställa sig frågan om vården kanske inte
tycker att den forskning företagen föreslår är relevant.
Det är inte bra att läkemedelsindustrin har störst

2005–2009

inflytande över vilka läkemedel som ska utvecklas.
Eftersom den största delen av inkomsterna från nya
läkemedel kommer från läkemedelsförmånen bör vården få ökat inflytande över läkemedelsforskningen.

REFERENSER
1. http://www.regeringen.se/sb/d/4029/a/135163
2. Rev Prescrire February 2011; 31 (328): 134-141
3. Dagens eko 29/3 2011 http://korta.nu/6x65k
4. The pharmaceutical industry in figures. EIFPA (Europeiska
läkemedelsindustriföreningen) 2010 http://korta.nu/5sz6q
5. LIFs FoU-rapport 2009 http://korta.nu/8kew8
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Läkemedelsfrågor i nationell enkät till
patienter på akutmottagningar
Hans Fröling, kontaktperson nationell patientenkät

Under hösten 2010 genomfördes den första nationella
enkäten till patienter som besökt landets akutmottag
ningar. Enkäten genomförs av Indikator AB på upp
drag av SKL. Totalt tillfrågades 16 500 patienter varav
400 på Östersunds sjukhus. Svarsfrekvensen var 54
procent.
Resultatet för varje fråga redovisas i ett värde som
kallas patientupplevd kvalitet (PUK-värde).
Det är en sammanvägning av de olika svarsalternativen och kan anta ett värde mellan 0 och 100.
Vi får genomgående höga värden på de tre läkemedelsfrågorna, och på frågan om biverkningar har vi det
högsta värdet i landet, men medelpoängen på just den
frågan är låg.
Frågor och resultat redovisas nedan:
2010
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Värt att notera är att dessa frågor kommer även att
ingå i höstens mätning i primärvården.
De kommer att utgöra ett av kriterierna för att få
del av de 400 mkr som avsatts i en pott för patientsäkerhet. Medelvärdet för dessa frågor måste då vara
lägst 70.
Av ovanstående resultat framgår att information
om biverkningar måste ske oftare för att dessa pengar
skall komma oss till godo.
Den primärvårdsmätning som gjordes 2009 upp
visar nämligen likartade resultat:
2009
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Att minska lokala hudbiverkningar
av Norspan Depotplåster
Lorenz Risk-Plotzki, distriktsläkare torvalla hälsocentral

klistret försvinner ut i luften. Ibland är det alko
holen som ger upphov till hudreaktionen.

Norspan plåster kan vara ett alternativ vid behandling
av långvarig smärta. Ibland ger dock plåsteranvändningen upphov till lokala biverkningar som hudrodnad, klåda, eksem. Dessa lokala biverkningar kan
ibland vara så besvärliga att en för övrigt fungerande
behandling måste avbrytas.
Jag tog därför kontakt med tillverkande läkemedelsföretaget och fick några handfasta råd och tips
som kan minska risken för lokala biverkningar.

3. Vårda huden regelbundet genom daglig användning av hudskyddande/mjukgörande kräm eller
lotion.
4. Vid otillräcklig effekt av ovanstående:
Använd hydrokortisonkräm där du använder plåstret: dagen innan du ska sätta på plåstret på huden
smörjer du in det hudområde där du tänker sätta
plåstret. När du tagit bort plåstret efter en vecka
smörjer du in området en gång till.
Hydrokortisonkräm finns receptfritt på apoteket.
Starkare kortison kan även behöva användas, då
behövs dock recept.

Råd till patienten vid användning av
Norspan Depotplåster:
1. Byt regelbundet stället där du sätter på plåstret på
huden, det går bra att sätta plåstret på skuldror,
nacke och även låren. Försök att inte återgå till
samma ställe oftare än var femte–sjätte vecka.
2. När du öppnat förpackningen till plåstret lufta
plåstret ett par minuter med den klibbiga sidan
uppåt. Detta leder till att alkoholen som finns i
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Rekommenderade preparat till
barn när Pulmicort inhalationsspray
inte längre kan förskrivas
Anna Sandin, barnläkare, barnallergolog,
medlem i läkemedelskommitténs expertgrupp lungor – allergi

Från fem år

Med anledning av att Pulmicort inhalationsspray inte
längre tillverkas föreslår Barnallergisektionen i en
skrivelse mars 2011 följande alternativa preparat och
doser för behandling av barn med astma; underhållsbehandling av astma samt intermittent behandling av
infektionsutlöst astma.

• Singulair dosgranulat 4 mg, dos enligt FASS.
• Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos, dos enligt
FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS.
• Seretide Evohaler Mite, dos enligt FASS.
• AeroBec 50 mikrogram/dos, dos enligt FASS.

Underhållsbehandling med leukotrienantagonist och inhalationssteroid av
förskolebarn med astma:

Intermittent behandling av infektionsutlöst
astma hos förskolebarn
• Singulair 4 mg x 1 i cirka 10 dagar
• Nebuliserad budesonid* 250 mikrogram x 4 de
första 3–4 dagarna, sedan 250 mikrogram x 2 i
ytterligare cirka 7 dagar. Ange Obs på receptet.
• Flutide Evohaler* 125 mikrogram/dos x 4 de första
3–4 dagarna, sedan 125 mikrogram x 2 i ytterligare
cirka 7 dagar. Ange Obs på receptet.

Noll till sex månader
• Finns inga registrerade preparat för denna åldersgrupp. Nebuliserad budesonid har dock under
många år använts som inhalationssteroid i denna
åldersgrupp. Dos som för 6 månader gamla barn.
Ange Obs på receptet.

Från sex månader

Andningsbehållare (spacer)behandling

• Singulair dosgranulat, 4 mg, dos enligt FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS.
• Flutide Evohaler ej registrerat för barn under ett
år, men önskas inhalationssteroid via spacer kan
styrkan 50 mikrogram/dos användas, (1)2 doser x 2.
Ange Obs på receptet.

Enligt barnallergisektionen gäller:
Låt barnet ha kvar den andningsbehållare de har. I
princip fungerar alla sprayer i alla andningsbehållare,
även om passformen inte alltid är optimal.
Skillnader i läkemedelsdos från olika andningsbehållare har uppmätts, men betydelsefulla skillnader i
klinisk effekt vid användning av olika andningsbehållare är svår att värdera.
Min egen erfarenhet är att en enkel kombination
som passar till alla olika sprayer och ger god passform
till barn i alla åldrar är metallspacern Vortex där man
byter ut inhalationsmasken till en Optichambermask.
Denna lilla spacer kräver endast fyra andetag för att
tömmas och när barnet är cirka tre år kan man övergå
till att träna barnet att ta ett enda lugnt andetag direkt
i munstycket (dvs. plocka bort masken).

Från ett år
• Singulair dosgranulat 4 mg, dos enligt FASS.
• Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos, dos enligt
FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS.

Från fyra år
• Singulair dosgranulat 4 mg, dos enligt FASS.
• Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos, dos enligt
FASS.
• Nebuliserad budesonid, dos enligt FASS.
• Seretide Evohaler Mite, dos enligt FASS.
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Kortisoninjektioner i armbåge
och axel: Vet vi vad vi gör?

FOTO: iStockphoto

Lorenz Risk-Plotzki, distriktsläkare torvalla hälsocentral

Besvär i armbåge eller axel så som epikondylopati,
rotator-cuff tendinopati eller impingementsyndrom är
vanliga i den kliniska vardagen. Förutom NSAID och
sjukgymnastik tillhör peritendinösa kortisoninjektioner den vanliga behandlingsarsenalen.
Medan man förut talade om epikondylit och
tendinit, har senare forskning påvisat frånvaro av
inflammation i och kring berörda leder och senor.
Denna frånvaro av inflammation har både lett till
ifrågasättande av kortisoninjektioner (och NSAID)
som behandlingsprincip och till att medicinska termer
ändrats till epikondylopati och tendinopati.
I slutet av 2010 publicerades i The Lancet en systematisk översikt över randomiserade kliniska studier
för att undersöka kliniska effekten och förekomsten
av komplikationer av kortisoninjektioner och andra
injektionsbehandlingar för ett flertal olika tendinopatier. Referatet här begränsas till kortisoninjektioner

vid lateral epikondylit och rotator-cuff tendinopati
(impingementsyndom) i axeln.
Författarna genomsökte systematiskt ett flertal
medicinska databaser efter kliniska randomiserade
studier som jämförde injektionsbehandling med andra
interventioner eller placebo.
Effektmåtten var i första hand smärta, i andra
hand funktion. Av 174 fullt-text screenade studier
uppfyllde 41 studier kvalitetskraven och ingick i utvärderingen. Tolv studier rörde kortisoninjektioner vid
lateral epikondylopati, tio studier kortisoninjektioner
vid rotator-cuff tendinopati.
Rotator-cuff tendinopati inkluderade även supraspinatussyndrom, impingement-syndrom och degenerativa partiella senrupturer. Traumatiska senrupturer,
frozen shoulder och reumatiska artriter i axelleden
exkluderades.
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Resultaten presenterades som korttids-, (fyra
veckor), medellång- (26 veckor) och långtids- (ett år)
resultat.

jämfört på kort sikt en större effekt på funktion och
smärta, men däremot efter 26 veckor sämre effekt på
smärta och funktion än NSAID, sjukgymnastik och även
»ingen intervention«. Efter ett år var resultaten efter
kortisoninjektion signifikant sämre än efter sjukgymnastik. Vid fyra eller fler kortisoninjektioner var
långtidsresultaten sämre än efter en injektion.

Effekt av kortisoninjektioner vid
rotator-cuff tendinopati
Studierna jämförde en till två subakromiala kortisoninjektioner med placeboinjektioner, perorala NSAID
(olika behandlingstider, oftast > 30 dagar) och/eller
fysioterapi.
På kort sikt hade kortisoninjektioner en god effekt på smärta och funktion jämfört med placebo.
Däremot sågs ingen effekt i studierna där kortisoninjektioner jämfördes med perorala NSAID eller
sjukgymnastik. På medellång och på lång sikt hade
kortisoninjektioner samma resultat som placebo, orala
NSAID eller sjukgymnastik. Kortisoninjektioner hade
alltså ingen påvisbar bättre effekt mot rotator-cuff besvär än perorala NSAID eller sjukgymnastik. Kombinationen av kortisoninjektioner med perorala NSAID
gav ingen tilläggsvinst, effekten blev inte större.

Komplikationer
Atrofi sågs sammanlagt i de undersökta studierna efter
nio procent av kortisoninjektion, senruptur efter två
procent.

Slutsatser
Författarna drar slutsatsen att kortisoninjektioner är
endast effektiva på kort sikt, men inte på lång sikt
mot tendinopatier i axel och armbåge.
Jag känner mig bekräftad i mitt arbetssätt, där jag
oftast låter patienten först prova NSAID och sjukgymnastik innan kortisoninjektion kan bli aktuell.
LITTERATUR
Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Efficacy and safety av
corticosteroid injections and other injections for management
of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled
trials.
Lancet 2010; 376:1751-67

Effekten av kortisoninjektioner vid
lateral epikondyalgi
Studierna jämförde en och flera kortisoninjektioner
med ingen intervention, placeboinjektion, fysioterapi
och/eller perorala NSAID. Kortisoninjektioner visade
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Waran eller Pradaxa vid
förmaksflimmer?
Jan Håkansson, distriktsläkare krokoms hälsocentral
medlem i läkemedelskommitténs expertgrupp hjärta-kärl
medlem i styrgrupp läkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har
gett ett positivt omdöme om Pradaxa (dabigatran)
som behandling för att förebygga stroke vid förmaksflimmer, vilket innebär att Pradaxa inom de närmaste
månaderna kommer att få detta som godkänd indikation. Det positiva omdömet grundar sig främst på
studien RE-LY, där dabigatran visades inte vara sämre
än warfarin för att förebygga tromboemboliska komplikationer för patienter med förmaksflimmer och ytterligare minst en riskfaktor. Dabigatran i högdos (150
mg x 2) medförde mindre antal emboliska händelser
och i lågdos (110 mg x 2) mindre allvarliga blödningar
jämfört med warfarinbehandling.
SBU Alert har nyligen publicerat en rapport om
fördelar och nackdelar med Pradaxa jämfört med
warfarin (Waran). Den rapporten har baserats på den
delstudie av RE-LY, som gjorts där man analyserat
studieresultaten från RE-LY med hänsyn tagen till att
kvaliteten på warfarinbehandlingen vid olika centra i
RE-LY varierade stort. Kvaliteten på warfarinbehandling skattas med parametern Time in Therapeutic
Range (TTR) – ett mått på hur stor andel av tiden
de warfarinbehandlade befinner sig inom terapeutiskt
område (PK 2–3). Den kvartil av centra som hade
bäst kontroll hade TTR-värden över 72,6 procent.
I Sverige ligger medeltalet för TTR på 75 procent i
rutinsjukvård och analysen för de centra med den
bästa kontrollen i RE-LY-studien torde därför enligt
SBU Alert vara representativ för svenska förhållanden.
Vid AVK-mottagningen, Östersunds sjukhus år 2010
var TTR 72,9 procent*. Med denna bättre kontroll
av warfarinbehandling visar sig inte de fördelar med
dabigatranbehandling, som kan ses i studien med
samtliga centra.

SBU Alert drar därför slutsatsen: »Under förutsättning
att warfarinbehandlingen styrs väl, vilket är det vanliga
i Sverige, finns det ingen betydelsefull skillnad mellan
dabigatran och warfarin i risk, varken för stroke och
blodpropp av annat slag eller allvarlig blödning totalt
sett eller död oavsett orsak.«
Andra faktorer av betydelse när behandling med warfarin och dabigatran jämförs är möjligheten att reversera effekten, vilket är av betydelse vid överdosering,
olycksfall och akut kirurgi. För warfarin kan effekten
reverseras med K-vitamin, medan dabigatran saknar
antidot. Halveringstiden för dabigatran är 12–17
timmar. Interaktionsproblematiken gentemot andra
läkemedel är annorlunda och totalt sett har warfarin
fler kända interaktioner.
Förutom effekten på tromboembolier och blödningar finns också andra biverkningar. Gastrointestinala biverkningar var vanligare med dabigatran.
Behandlingsavbrotten var flera med dabigatran än
med warfarin, vanligast till följd av gastrointestinala
biverkningar. Det var ingen skillnad i mortalitet mellan dabigatran- och warfarinbehandlade.
Kostnaden för Pradaxa är avsevärt högre än för
Waran. Kostnaden för ett års Waranbehandling är
i storleksordningen 500 – 1 000 kr, medan ett års
behandling med Pradaxa med nuvarande prissättning kostar cirka 8 000 kr för den lägre dosen och
cirka 16 000 för den högre. Priser och subventions
bestämmelser kommer dock troligen att förändras
när Pradaxa får utvidgade indikationer.

forts. nästa sida
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närmaste åren skall ligga hos medicinkliniken, Öster
sunds sjukhus. Insättning av dabigatran skall göras
efter bedömning av kardiolog vid medicinkliniken.
Patienter med Waranbehandling, som kan bli aktuella för behandling med Pradaxa skall remitteras till
medicinkliniken. Patienter med förmaksflimmer där
Waranbehandling fungerar bör fortsätta med oförändrad behandling.

REFERENSER
Pradaxa (dabigatran etexilate) – kompletterande monografi.
Läkemedelsverket 2011 http://korta.nu/1on96
Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus
warfarin in patients with atrial fibrillation.
N Engl J Med 2009;361:1139-1151

Datortomografibild av stor hjärninfarkt i höger hjärnhalva
på grund av blodpropp.

SBU. Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer.
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU);
2011. SBU Alert-rapport nr 2011-04. ISSN 1652-7151.
http://www.sbu.se

Ordnat införande

*) De värden på TTR omkring 75 procent, som anges som vanliga i svensk sjukvård avser värdet justerat för nyinsättningar.
Värdet 72,9 procent från AVK-mottagningen i Östersund år
2010 avser dock alla värden utan att vara justerat för nyinsättningar. Det justerade värdet torde ligga något högre än det
ojusterade värdet.

En helt ny behandlingsprincip kommer alltså att
introduceras med betydelse för en stor patientgrupp
med risk för allvarliga komplikationer. Det är angeläget att den följs upp noggrant för att utvärdera hur
den fungerar i vanlig sjukvård, som kan skilja sig från
resultaten i välkontrollerade studier. Svenska myndigheter kommer troligen att kräva att patienter som
överförs från warfarin till dabigatran eller nyinsätts på
dabigatran skall följas i register.

Tillämpning i Jämtlands län
Styrgrupp läkemedel har beslutat att kostnadsansvar
för Pradaxa och andra nya antikogaulantia som väntas
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