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Med detta nummer följer en helt ny RMR – Läkemedel: Kortvarig nociceptiv smärta hos vuxna. Riktlinjen är 
framtagen av Terapigrupp Smärta som här ger en introduktion och sammanfattning av huvudbudskapen. 
Nedan presenteras även nyheterna i RMR – LM Diabetes typ 2 som nyligen reviderats. Alla RMR – LM hittas på: 
vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel 

REGIONALA MEDICINSKA RIKTLINJER – LÄKEMEDEL

Nyheter

Huvudbudskap:
•  Intervention av levnadsvanor (rökning, övervikt och fysisk 

inaktivitet) utgör grunden för behandlingen.
•  Samtliga riskfaktorer ska behandlas tidigt och intensivt.
•  Behandlingsmål och läkemedelsval ska individualiseras uti-

från ålder, diabetesduration, vikt, samsjuklighet, risker med 
hypoglykemier samt patientens motivation och förmåga.

•  Metformin sätts in direkt vid diagnos.
•  Välj i första hand empagliflozin (Jardiance) som tillägg till 

metformin vid etablerad hjärt-kärlsjukdom.

Utöver metformin har vi nu sex olika läkemedelsgrupper för 
diabetes typ 2. Hur individualiserar vi behandling och mål?

•  SGLT2-hämmare (Jardiance) och GLP1-analog (Victoza) inne-
bär lägre mortalitet vid samtidig etablerad hjärt-kärlsjukdom 
samt viktnedgång utan någon hypoglykemirisk. Vi rekom-
menderar ökad användning vid etablerad hjärt-kärlsjukdom 
och när viktnedgång förväntas leda till bättre meta bol kontroll. 
Läkemedlen fungerar dock inte som ”bantnings preparat” 
utan kräver samtidig kalorirestriktion. Läs mer om Jardiance 
på sidan 3.

•  Insulin är fortfarande ett givet val för vissa patienter: t.ex. vid 
absolut/relativ insulinbrist, sjukdomar i pankreas, njursvikt, 
malnutrition samt till äldre.

•  SU-preparat (glimepirid och repaglinid) är effektiva blodsocker-
sänkare även om de innebär en viss risk för hypo glykemier 
och viktuppgång. 

•  Glitazoner (pioglitazon) är åter intressanta vid stor insulin-
resistens och har troligen även en hjärt-kärlprotektiv effekt. 

•  DPP4-hämmare (Trajenta, Januvia) kan vara ett bra val vid  
svår njursvikt. 

För Terapigrupp Diabetes  
Peter Fors, ordförande, överläkare,  
Diabetesmottagningen, Alingsås lasarett

Huvudbudskap:
All smärta är subjektiv och smärtsignaler från perifera smärtre-
ceptorer kan vid transmission både förstärkas och försvagas. 
Smärtupplevelsen kan påverkas av såväl fysiska, psykologiska 
såsom sociala faktorer. Vanliga analgetika har god effekt vid 
kortvarig nociceptiv smärta. 

•  En god smärtbehandling är angelägen för att undvika lång-
variga och svårbehandlade smärttillstånd.

•  Paracetamol är baspreparat vid lätta till måttliga akuta smärtor. 
•  Finns inflammatorisk komponent används COX-hämmare 

(NSAID) som tillägg eller i monoterapi. Beakta ”Varningar 
och försiktighet” samt ”Kontraindikationer”, se FASS. 

•  COX-hämmare ska användas i lägsta effektiva dos och med 
kortast möjliga behandlingstid för att minska risken för bi-
verkningar. 

•  Opioider i form av morfin eller oxikodon används endast 
vid svåra smärtor. 

•  Behandling med opioid behöver vanligtvis inte pågå mer än 
1–2 veckor, ofta bara några dagar, och sällan mer än tre 
veckor. 

•  Patientens samtycke till att förskrivaren får ta del av Läke-
medelsförteckningen innan förskrivning av opioid bör ses 
som ett krav. 

•  Kodein eller tramadol rekommenderas ej.

Observera att äldre max ska ha 3 g paracetamol per dygn. 
COX-hämmare rekommenderas inte till äldre och ska ej för-
skrivas till patienter med riskfaktorer för eller med etablerad 
kardiovaskulär sjukdom. Bland COX-hämmarna är naproxen 
och ibuprofen förstahandsval. Diklofenak anses ha samma 
kardio vaskulära risk som coxiber.

Svåra smärtor kräver ofta opioider och här finns flera viktiga 
aspekter att beakta, såsom val av preparat, dos och behand-
lingstid. Morfin är ett förstahandsval, men har idag låg för-
skrivning. Detta beror troligen mycket på den stora skillnaden i 
peroral biotillgänglighet hos olika patienter, vilket ger en osäker 
effekt och behov av dostitrering. Oxikodon är enklare att an-
vända med en mindre varierande peroral biotillgänglighet.

Efter ett par veckors opioidbehandling kan abstinenssymtom 
uppträda vid utsättning, vilket patienten ska informeras om. En 
patientbroschyr om opiodbehandling (på flera språk) finns att 
ladda ner på: vgregion.se/lakemedel/patientinformation. Värdera 
om behov av obstipationsprofylax föreligger. Natriumpikosulfat 
och makrogol + elektrolyter (t.ex. Movicol) är då förstahandsval. 

Ny RMR – LM: 
Kortvarig nociceptiv smärta hos vuxna

Kodein rekommenderas ej vid akut smärta pga. osäkerhet i ef-
fekt. Inte heller tramadol är lämpligt pga. biverkningsmönstret 
och att tramadol bör sättas in och ut långsamt. Vid kortvarig 
smärta kan icke-farmakologisk behandling utgöra ett komple-
ment. Riktlinjerna innehåller några korta råd kring smärtanalys.

För Terapigrupp Smärta 
Anders Mellén, ordförande, överläkare, Klinisk farmakologi, SU

REVIDERAD RMR – LM: 
Diabetes typ 2

http://www.vgregion.se/medicinskariktlinjer/lakemedel
http://vgregion.se/lakemedel/patientinformation
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Tabellen visar de indikationer/läkemedel som om-
fattas av ordnat införande under 2019 och framåt. 
Finansiering som upphör 2019-06-30 är inte inklu-
derad. För 2019 har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
budgeterat 400 Mkr för ordnat införande av nya 
läkemedel och metoder.

Just nu har lungcancer flest läkemedel med ordnat 
införande. Generellt sett dominerar maligna sjuk-
domar och vissa läkemedel har flera cancerindika-
tioner. Det gäller främst de nya PD1- och PD-L1-
hämmarna, vars bakgrundsforskning gav Nobelpriset 
2018. I tabellen tillhör Opdivo, Keytruda och Imfinzi 
den läkemedelsgruppen. Det är bara Jardiance som 
kan betraktas som ett primärvårdspreparat; övrig 
behandling inleds inom den specialiserade vården.

Introduktionsfinansiering utgår för Jardiance och 
Synjardy (empagliflozin + metformin) med 60% av 
förmånskostnaden under perioden 2018-03-01 till 
2020-06-30 för patienter med etablerad hjärtkärl-
sjukdom. Patientgruppen identifieras via databaser 
som samkörs; diagnoser tas från VEGA och läke-
medelskostnader hämtas från Digitalis. Det krävs 
alltså ingen manuell redovisning. Första utbetal-
ningen till vårdcentralerna gjordes i december 2018 
och planeras därefter två gånger per år via ordinarie 
ersättningssystem. 

31 december 2018 beräknades 23 000 patienter i VGR 
ha diabetes typ 2 och samtidig hjärt-kärlsjukdom. 
En stor andel av dessa är över 75 år och en del har 
njursvikt, andra kontraindikationer eller biverkningar. 
Uppskattningsvis 10-15 000 patienter är aktuella 
för ordnat införande. Fram till sista december har 
ersättning utbetalats för endast 2 500 patienter. 
Vad kan det bero på att användningen inte kommit 
igång i sådan omfattning som förutspåtts? Är det 
begränsad kunskap och erfarenhet som förklarar 
återhållsamheten? Är vår organisation, struktur och 
rutiner för otydliga? Är njurfunktionen för dålig hos 
äldre med hjärt-kärlsjukdom? Upplever patienterna 
biverkningar och slutar? Förhoppningen är att pri mär-
 vården under 2019 utnyttjar detta ekonomiska till-
skott som syftar till att minska mortaliteten vid dia betes 
typ 2. Mer information finns i RMR – LM Dia betes typ 2 
(nyligen reviderad, se sidan 2), REKlistan samt doku-
menten ”Ordnat införande Jardiance” och ”Frågor & 
Svar om introduk tionsfinansiering empagliflozin”. Länkar 
till dessa doku ment finns på terapi gruppens hemsida:
vgregion.se/lakemedel/diabetes

Sedan 2009 finns en process i VGR för ordnat införande av ”nya dyra” läkemedel, dit verksamheter, terapigrupper med flera kan 
nominera läkemedel som man vill ska införas. Syftet med processen är att effektiva läkemedel ska komma patienter till del jämlikt i 
regionen och utan fördröjning, t.ex. pga. enskilda verksamheters budget  situation. Beslut om ordnat införande innebär introduktions-
finansiering i 2 år för de läkemedel som prioriteras. Från år 3 belastar läke medlet ordinarie verksamhetsbudget. Ungefär en tredjedel 
av nominerade läkemedel gallras bort under bedömningsarbetet. Ett av kriterierna för ordnat införande är en merkostnad för regio-
nen på >1 Mkr/år. Oftast är det mycket dyra läkemedel till ett fåtal patienter, men ibland har det gällt stor volym som inte kostar så 
mycket per patient. Detta var fallet med NOAK vid förmaksflimmer. Ett aktuellt exempel är Jardiance (empagliflozin) vid diabetes typ 2.

Aktuellt om ordnat införande  
– liten användning av Jardiance

Översikt över läkemedel som omfattas av ordnat införande under 2019 och framåt. 
Läke medel vars introduktionsfinansiering upphör 2019-06-30 är ej inkluderade.

Indikation Läkemedel  
(substans)

Finansiering 
t.o.m.

Lungcancer 
(olika typer/stadier)

Alecensa (alektinib) 2021-06

Imfinzi (durvalumab) 2021-06

Keytruda (pembrolizumab) 2021-06

Tagrisso (osimertinib) 2021-06

Zykadia (ceritinib) 2021-06

Bröstcancer 
(olika typer/stadier)

Ibrance (palbociklib) 2019-12

Kisqali (ribociklib) 2019-12

Prostatacancer Zytiga (abirateron) 2021-06

Akut myeloisk leukemi Rydapt (midostaurin) 2020-06

Myelom Kyprolis (karfilzomib) 2019-12

Revlimid (lenalidomid) 2020-06

Huvud/halscancer (skivepitel) Opdivo (nivolumab) 2020-06

Melanom  
(olika typer/stadier)

Opdivo (nivolumab)  
+ Yervoy (ipilimumab)

2020-06

Opdivo (nivolumab) 2021-06

Njurcellscancer Cabometyx (kabozantinib) 2020-06

Urotelial cancer Keytruda (pembrolizumab) 2020-06

Tyreoideacancer Cometriq (cabozantinib) 2019-12

Neuroendokrina tumörer 
(NET; somatostatinreceptor-
positiva med gastroentero-
pankreatiskt ursprung)

Lutathera  
(lutetium(177Lu)-oxodotreotid)

2021-06

Atopiskt eksem Dupixent (dupilumab) 2020-06

Diabetes typ 2 med  
etablerad hjärt-kärlsjukdom

Jardiance (empagliflozin) 2020-06

Hyperlipidemi Praluent (alirokumab) 2020-06

Repatha (evolocumab) 2020-06

Reumatoid artrit Oluminant (baricitinib)  
och Xeljanz (tofacitinib)

2019-12

Mb Crohn Stelara (ustekinumab) 2019-12

Ulcerös kolit Xeljanz (tofacitinib) 2021-06

Hepatit C Flera olika läkemedel Ej beslutat

Cystisk fibros Orkambi 
(ivakaftor+lumakaftor)

2020-06

Spinal muskelatrofi Spinraza (nusinersen) 2020-06

Om du vill läsa mer om ordnat införande, gå till: vgregion.se/ordnatinforande

http://vgregion.se/lakemedel/diabetes
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Varför tar läkemedel slut?
Det finns inte en enskild orsak som kan förklara den ökande 
bristen på läkemedel, men det finns gemensamma nämnare; 
prispress och vinstmaximering. Sjukvård och sjukvårdsföreträ-
dare har pressat priserna på läkemedel allt mer senaste 10 åren. 
Det påverkar läkemedelsföretagen plus att vinstkraven ständigt 
ökar. Precis som i alla branscher i en marknadsekonomi effekti-
viserar man då i alla led. Detta har lett till ett sårbart system 
utan utrymme för felmarginaler.

Dominoeffekt
Unika preparat som drabbas av tillgänglighetsproblem känns 
av snabbt, men preparat där det finns generika eller parallell-
import ger inte heller garantier för att en restnotering inte skapar 
problem i den svenska sjukvården. 

Företagen produktionsplanerar med lång framförhållning, ofta 
upp till något år. Om ett företag får leveransproblem resulterar 
det i en brist som gör att konsumenter vänder sig till andra 
före tag. Eftersom företagens prognoser sällan tagit höjd för 
förändringar i efterfrågan leder det till en dominoeffekt som i 
exemplet med zopiklon.

Exemplet zopiklon
Den högaktuella bristsituationen på insomningstabletten zopi-
klon är ett tydligt exempel på hur en restnotering på ett enskilt 
preparat på kort tid skapar en brist på alla produkter inom 
samma substansgrupp. I Sverige säljs årligen ca 1,8 miljoner 
förpackningar zopiklon, ca 50% av dessa utgörs av Imovane. 
Företaget Meda som marknadsför Imovane har sedan hösten 
2018 haft svårigheter att tillhandahålla preparatet. Trots att fem 
andra företag har en motsvarande godkänd produkt på den 
svenska marknaden har dessa inte kunnat tillgodose den 
snabbt ökande efterfrågan och i sin tur drabbats av tillgänglig-
hetsproblem.

Sverige prioriteras sällan
Det kan vara mycket svårt att ställa om produktionen för att 
producera extra av en produkt om det uppstår brist i ett land. 
Om produktionsomställning ändå görs är upplevelsen att 
marknader prioriteras efter storlek och lönsamhet. Länder med 
större försäljningsvärde prioriteras ofta före förhållandevis små 
marknader som Sverige.

Fåtal fabriker producerar för flera företag 
Ett annat problem med effektivisering är att ett fåtal fabriker 
förser flera läkemedelsföretag med både råvaror och färdiga 
produkter vilket innebär en ökad sårbarhet. Det blev inte minst 
kännbart globalt 2017/2018 när det uppstod brist på piperacil-
lin/tazobactam efter att en fabrik som tillverkade aktiv sub-
stans exploderat. Fabriken var en av få i världen som tillverkade 
den aktiva substansen. Att åtgärda och ta igen förlorad pro-

duktion tar tid och än idag har tillgången inte stabiliserats till 
den nivå som innan olyckan.

Det behöver dock inte vara så spektakulära orsaker som i fallet 
piperacillin/tazobactam. Sommaren 2016 uppstod brist på fler-
talet parenterala läkemedel, bl.a. Rapifen och Haldol, efter att 
en fabrik i Italien drabbats av kvalitetsrelaterade problem. Pro-
duktionen stoppades några veckor men ledde till tillgänglig-
hetsproblem under drygt ett år. 

Administrativa orsaker 
Förvånansvärt ofta är det inte tillgången på läkemedel eller rå-
varor som är grundproblemet till en restsituation. Företag köper 
upp varandra eller säljer produkter mellan sig. I samband med 
detta vill den nya ägaren ofta inlemma produkterna i det egna 
företagets struktur, vilket kan leda till förändringar i hur produk-
ten distribueras, utseende på förpackning och varunummer. 

Många undrar såklart hur något, som känns så trivialt, kan or-
saka så mycket problem? 

Mycket av förklaringen finns i dagens IT-samhälle, där det är lika 
viktigt att informationsflödet mellan IT-system fungerar som 
att det fysiska flödet för en produkt fungerar. Både nationella 
och internationella system måste uppdateras vid minsta för-
ändring i beställningsvägar eller artikelidentiteter. Varje gång 
en artikelidentitet skiljer sig mellan två beställningssystem stannar 
också det fysiska flödet. 

Andra aktuella orsaker
Sedan årsskiftet har det varit en ovanligt stor ökning av restno-
teringar. Ökningen kan till viss del förklaras av tillfälliga orsaker 
som till exempel osäkerheten kring Brexit. Dessutom ska alla 
europeiska läkemedelsförpackningar märkas med en unik iden-
titet (2D-koder) och en speciell försegling utifrån en EU-förord-
ning som trädde i kraft i februari 2019. Syftet är att minska ris-
ken för att förfalskade läkemedel kommer ut på marknaden. 
Införandet kräver nya ytterförpackningar och omställningar i 
produktion. 

Antal anmälda restnoteringar till Läkemedelsverket
Perioden mars 2018 – februari 2019

Avslutade 476  

varav antal som beräknades pågå > 90 dagar  145

Pågående 258  

varav antal som beräknas pågå > 90 dagar  170

Kommande 8  

Totalt 742  

Restnoteringar av läkemedel är ett ökande problem såväl nationellt som globalt och det blir allt mer känn-
bart i det dagliga arbetet i öppen- och slutenvård. Media rapporterar förhållandevis lite om restnote-
ringar, med enstaka undantag som när säsongens influensavaccin tog slut. Trots det svala intresset från 
media drabbas patienter, förskrivare samt apotek återkommande. Mycket resurser krävs för att hitta lös-
ningar. I denna artikel beskriver Sjukhusapoteket VGR problemet och hur de arbetar med tillgängligheten 
av främst rekvisitionsläkemedel.

Restnoteringar av läkemedel ökar
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Hur hanterar Sjukhusapoteket VGR restnoteringar? 
Sjukhusapoteket VGR ansvarar för läkemedelsförsörjningen via 
rekvisition till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar i Västra 
Götalandsregionen. Funktionen Sortimentsrådet inom Sjuk-
husapoteket bevakar dagligen tillgängligheten för de ca 3 000 
artiklar som ingår i det definierade sortimentet för läkemedel.

Vid en restnotering eftersöker Sortimentsrådet alternativ och 
om det finns en utbytbar ersättningsvara levereras den från 
Regiongemensamt lager (RGL) automatiskt till beställaren. Detta 
gäller såväl beställningar som görs i Hamlet som i Marknads-
platsen 2.0. 

Information om restnoteringar och ersättningsvaror publiceras 
i Hamlet och på Vårdgivarwebben. Tyvärr är det inte i nuläget 
möjligt att visa denna information i Marknadsplatsen 2.0.

I genomsnitt hanterar Sortimentsrådet 5–10 restnoterade varu-
nummer dagligen. Bedömning och hantering av varje restnote-
ring görs utifrån:
•  Preliminärt leveransdatum, om ett sådant saknas kontaktas 

aktuellt företag för förtydligande
•  Indikation för läkemedlet
•  Förbrukning; vilka beställer och i vilken utsträckning?

I många fall går restsituationen att lösa genom att ersätta med 
andra förpackningsstorlekar eller andra fabrikat som finns till-
gängliga. Ibland hänvisas beställare till andra styrkor. 

När utbytbara alternativ saknas förs dialog med berörda regio-
nala terapigrupper för medicinsk rådgivning och vägledning. 
Sortimentsrådet fortsätter undersöka om:
•  Företaget som marknadsför den aktuella produkten kan 

söka dispens hos Läkemedelsverket för att leverera utländ-
ska förpackningar

•  Produkter inom närliggande ATC-koder kan utgöra alternativ
•  Det finns extempore-alternativ
•  Alternativa behandlingsmetoder
•  Licensalternativ

Vid behov publicerar terapigrupperna och Läkemedelskommit-
tén nyhetsbrev gällande hantering av restsituationen. 
Så länge det finns ett behov av en produkt fortsätter Sortiments-
rådet arbeta med att finna ett alternativ och bevakar tillgänglig-
heten för möjliga ersättningsvaror. Information uppdateras  
löpande i Hamlet och på Vårdgivarwebben vid förändringar. 

Licensläkemedel inte en självklar lösning
Om inga alternativ finns på den svenska marknaden och beho-
vet är angeläget går det att söka efter licensalternativ utom-
lands. Det finns emellertid inga garantier för att licensläkemedel 
alltid finns att tillgå. Utöver att det kräver mycket administration 
och ansökningar hos Läkemedelsverket är tillgången ofta be-
gränsad och ledtiderna långa från beställning till leverans.

Tillgången påverkar också prisbilden; det är inte ovanligt att ett 
licensalternativ kostar tio gånger mer. Det finns företag som 

har som affärsidé att, ofta till ockerpriser, snabbt få fram licens-
läkemedel vid en bristsituation.

Eftersom ett licensläkemedel är producerat för försäljning i ett 
annat land finns det sällan produktinformation varken på 
svenska eller engelska. Även om licensläkemedlet heter samma 
som det svenska läkemedlet kan det förekomma skillnader i:
•  Läkemedlets sammansättning 
•  Läkemedlets hantering och beredning 
•  Hur styrkan benämns

Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv bör därför behovet av 
licensläkemedel noga övervägas. Ovan beskrivna skillnader i 
kombination med produktinformation på ett främmande språk 
ökar risken för felaktig hantering, dosering och administration. 

Restsituationer som påverkar receptförskrivning
I dagsläget är det svårt att systematisk bevaka tillgänglighet för 
receptläkemedel. Lagerhållning och inköpskanaler varierar mel-
lan apotek och det är svårt att få en samlad överblick av helhe-
ten. På fass.se finns möjlighet att söka om en viss produkt finns 
i lager på ett apotek, men funktionen lämpar sig framförallt för 
enstaka sökningar och gäller ej för narkotika.

På Läkemedelsverkets hemsida finns en sammanställning över 
vilka restnoteringar läkemedelsföretagen rapporterat in till myn-
digheten (se faktaruta). Tjänsten är förhållandevis ny och det 
finns förbättringsmöjligheter. Till exempel görs ingen tillgänglig-
hetskontroll för de alternativ som presenteras och uppdate-
ringsfrekvensen av informationen varierar mellan företagen. 
Med vidareutveckling av denna tjänst i kombination med lager-
statusfunktionen på fass.se finns på sikt potential för en bra  
informationskälla över tillgänglighet för receptläkemedel.

Mer information
vgregion.se/sortimentsradet-lakemedel
eller kontakta oss:
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

För Sjukhusapoteket VGR 
Katja Heikkinen, apotekare, Sortimentsrådsansvarig 
Marie Rasmuson, enhetschef

Generiskt licensläkemedel
• Lång ledtid, minst 1-2 veckor, narkotika minst 4-5 veckor
• Sällan engelsk produktresumé
• Ostadig och begränsad tillgång
• Dyrt

Läkemedelsverket
Läkemedelsföretag är enligt läkemedelslagen skyldiga att 
anmäla pågående och förväntade restnoteringar som varar 
längre än tre veckor till Läkemedelsverket. Om restnoteringen 
utgör en patientssäkerhetsrisk ska dessa rapporteras även 
om perioden är kortare än tre veckor. Anmälan ska ske 
senast två månader innan restnoteringen börjar, i den mån 
det finns möjlighet till sådan framförhållning. Inkomna 
anmäl ningar finns tillgängliga på Läkemedelsverkets hemsida:
lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/

Hamlet
Ett beställnings- förråds- och kommunikationssystem för 
läkemedel som används av sjukhusen i VGR. Uppdateras 
dagligen med information om tillgänglighet och ersätt-
ningsvaror för definierat sortiment.

http://fass.se
http://fass.se
http://vgregion.se/sortimentsradet-lakemedel
mailto:sortimentsradet.lakemedel%40vgregion.se?subject=
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/
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Behandling efter osteoporosfraktur
Senaste åren har frakturkedjor implementerats med varierande 
framgång runt om i regionen. Detta har ökat medvetenheten 
om att genomgången fraktur är en riskfaktor för ny fraktur. Be-
handling med osteoporosläkemedel efter fraktur har ökat, fram-
för allt inom verksamheter med fungerande frakturkedjor (Figur 1), 
men fortfarande är behandlingsgraden låg efter fraktur. Särskilt 
gäller det den grupp patienter som nyligen genomgått en allvar-
lig fraktur såsom kotkompression eller höftfraktur. Generellt sett 
har män cirka hälften så stor frakturrisk som kvinnor. Men efter 
en allvarlig fraktur, såsom kot- eller höftfraktur, har ju högriskin-
divider selekterats bland båda könen och behandlingsgraden 
borde därmed inte skilja så mycket (Figur 2).

Kortison som riskfaktor
Ca 3% av alla 50 år eller äldre får någon gång peroralt kortison. 
Indikationer är många, allt ifrån polymyalgia reumatica till akut 
astma. Kortison har en negativ inverkan på både bennybild-
ning och bennedbrytning. Framför allt påverkas trabekulärt 
ben, dvs. risken för kotfraktur ökar mest, men risken ökar även 
för andra frakturer. Riskökningen kommer snabbt efter insatt 
behandling och ökar med ökande dos. Självklart ökar fraktur-
risken även med behandlingstid. Även om ingen säker lägsta 
dos finns, brukar man ange 5 mg prednisolonekvivalenter un-
der 3 månader eller mer som någon sorts gräns för när man 
ska börja tänka frakturrisk och överväga behov av profylax. Vid 
utsättning av kortison minskar frakturrisken snabbt, men kvar-
står förhöjd i flera år. Även intermittent behandling såsom vid 
KOL-exacerbationer har visat sig vara förknippat med ökad 
frakturrisk.

Riskberäkning med FRAX
Det webbaserade skattningsverktyget FRAX kan med fördel an-
vändas för att uppskatta 10-årsrisken för fraktur vid insättning 
av kortison och ger även en samlad bedömning av andra kända 
riskfaktorer. För en i övrigt frisk kvinna i 60-65-årsåldern dubb-
leras frakturrisken till ca 15% efter insättning av 5 mg predniso-
lon i 3 månader och osteoporosbehandling bör övervägas i  
väntan på bentäthetsmätning. Högre doser och/eller längre  
behandlingstid förstärker naturligtvis behandlingsindikationen.

Behandlingseffekt
Lyckligtvis finns väldokumenterade effektiva och billiga be-
handlingsalternativ. Allen och medförfattare sammanställde 
2016 en Cochranereview rörande effekt av bisfosfonat vid kor-
tisoninducerad osteoporos. De inkluderade 27 randomiserade 
studier, där mer än 3 000 patienter med en medelålder på 57 år 
tagit 5 mg prednisolonekvivalenter per dag eller mer. De fann 
med hög evidensgrad en minskning av kotfrakturer med 43% 
och att man behövde behandla 31 patienter för att förebygga 
en kotfraktur (Number Needed to Treat (NNT)). Notera den 
låga medelåldern! Hade studiepopulationen varit äldre, med 
högre frakturrisk, hade NNT varit ännu lägre. Data saknades 
dock för höftfraktur.

Undertecknad och medförfattare publicerade nyligen en regis-
terstudie (Axelsson, K. et al. JAMA 2017), där risken för just 
höftfraktur hos 1802 patienter med alendronsyra jämfördes 
med 1802 lika sjuka matchade kontroller utan alendronsyra. 
Samtliga patienter hade minst 5 mg prednisolon per dag i 
minst 3 månader. Medelåldern var 80 år. Alendronatbehand-
ling minskade här risken för höftfraktur med 65% och 24 pa-
tienter behövde behandlas för att förebygga en höftfraktur 
inom 30 månader.

KS NU SkaS SU SÄS

Osteoporos kvarstår under 2019 som ett av Läkemedelskommitténs fokusområden. Det är fortfarande 
ett underdiagnostiserat tillstånd som orsakar stort lidande, men där stor förbättringspotential finns för 
såväl upptäckt som behandling. I denna artikel fokuserar Terapigrupp Osteoporos på två viktiga riskgrupper: 
vuxna patienter med fraktur och patienter med kortisonbehandling.

Fokusområde: Osteoporos

Figur 2.  Osteoporosbehandling (all) inom ett år efter höft- eller kotfraktur

Figur 1.  Osteoporosbehandling (all) inom ett år från fraktur  
(kota, höft, collum chirurgicum, handled, bäcken) År för fraktur
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Hur väl förebygger vi kortisoninducerad osteoporos  
i VGR? 
Ca 10-20% av alla patienter som ges prednisolonbehandling 
(minst 5 mg/dag i minst 3 månader) erhåller även någon form 
av osteoporosbehandling inom ett år (Figur 3). Här finns med 
andra ord en stor förbättringspotential. Behandlingsgraden va-
rierar naturligtvis med ålder och kön, men borde inte ligga på 
så här låga nivåer (Figur 4).

Rekommenderad behandling
Behandlingen är densamma vid kortisoninducerad osteoporos 
som efter fraktur. Förstahandsval är peroral veckotablett med 
alendronat 70 mg. Evidensen är som sagt god, men tyvärr är 
följsamheten väldigt låg (Figur 5). Framför allt hos äldre kan man 
med fördel istället ge intravenös infusion med zoledronsyra 5 mg, 
en gång per år i tre år. Skulle njurfunktionen vara nedsatt (<35 mL/
min) finns Prolia (denosumab; en antikropp som binder RANKL 
och hämmar osteoclaster). Prolia ges som subcutan injektion 
var 6:e månad. Till skillnad från bisfosfonater, som binds in i 
skelettet, försvinner effekten av denosumab snabbt efter ut-
sättning, varför behandling bör ges tills vidare. Såväl bisfosfonat 
som denosumab ska i regel kombineras med kalcium och D-
vitamin. Se REKlistan och/eller RMR – LM Osteoporos för vidare 
vägledning kring behandling, båda hittas på: vgregion.se/lakemedel

Spännande framtid
Medvetenheten om osteoporos som folksjukdom ökar succes-
sivt bland patienter, läkare och politiker. Flera nya läkemedel är 
på väg. 2020 kommer nya uppdaterade nationella riktlinjer från 
Socialstyrelsen. Vi hoppas och tror att det inom en snar framtid 
blir lika vanligt att en sjuksköterska på vårdcentralen fokuserar 
på osteoporos som på KOL/astma respektive diabetes.

För Terapigrupp Osteoporos
Kristian Axelsson, ordförande, läkare och forskare inom  
osteoporos, Ortopedkliniken, SkaS/Skövde

FRAX
FRAX är en webbaserad beräkningsmodell som samman-
väger flera riskfaktorer och beräknar 10-årsrisken för osteo-
porosfraktur. FRAX ger en bra vägledning vilka patienter 
som behöver utredas och behandlas för osteoporos.
www.shef.ac.uk/FRAX/

Behandlingsindikationer
Läkemedelsbehandling ska övervägas till patienter med:

•  Genomgången höftfraktur eller kotkompression  
oavsett bentäthet (hög risk)

•  Annan tidigare osteoporosrelaterad fraktur  
och samtidig låg bentäthet (T-score <-2.0 SD)  
och FRAX >15%

•  Osteoporos (T-score <-2.5 SD) och FRAX >20%

•  Planerad eller pågående behandling med  
kortikosteroider, >_5 mg prednisolonekvivalenter  
per dag, >_3 månader

Figur 4.  Osteoporosbehandling (all) inom 1 år efter  
prednisolonbehandling (>_ 5 mg/dag, >_ 3 månader)
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Figur 3.  Osteoporosbehandling (all) inom 1 år efter  
prednisolonbehandling (>_ 5 mg/dag, >_ 3 månader)
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Figur 5.  Följsamhet till osteoporosbehandling efter fraktur  
(all behandling). Kvar på behandling 3 år efter start.
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…föredragen från REKdagen 31/1 är tillgängliga på nätet: 
vgregion.se/lakemedel under Rekommendationer och riktlinjer, 
klicka på ”Dokumentation från REKdagen”

…det finns en uppdaterad version av ”Behandlings-
rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård”. 
Broschyren ger stöd för behandlingsval och främjar en rationell 
användning av antibiotika. Den ges ut av Folkhälsomyndig heten 
i samarbete med Läkemedelsverket och Strama och kan laddas 
ner från: folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/

Tänk på att…

På gång i regionen!
 

Ansvarig utgivare: 
Jan Carlström

Redaktör: 
Ulrika Wall

Redaktionskommitté:
Lena Gustafsson
Anders Larsson
Emma Lindhardt 
Björn Nilsson 

Substans
Läkemedelskommittén i 
Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
405 44 Göteborg
E-post: substans@vgregion.se 

Stramadag för Primärvården
15 maj kl. 9.30-16.00

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel 
Södra Hamngatan 59, Göteborg

Målgrupp: Stramas kontaktläkare inom primärvården och 
Stramaintresserade läkare verksamma inom öppen vård

Program: Dagen innehåller som vanligt en rad skiftande  
ämnen, bl. a. Läkemedelsverkets nya behandlingsriktlinjer för 
hud- och mjukdelsinfektioner. Ett längre pass med möjlighet 
att ställa frågor om stort och smått till en panel planeras.

Anmälan: Senast 7 maj via regionkalender.vgregion.se,  
sök på Strama

Arrangör: Strama Västra Götaland

Du besöker väl  
läkemedelshemsidan?
vgregion.se/lakemedel

•  Ökad användning av kostnads effektiva läkemedel 
där det finns biosimilarer eller andra konkurrerande 
läkemedel

•  Ökad osteoporosbehandling

•  Minskad användning av beroendeframkallande 
medel (sömnläkemedel, lugnande medel, opioider)

•  Lämplig läkemedels behandling till äldre

•  Förbättrad läkemedels  behandling vid hjärtsvikt

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS
FOKUSOMRÅDEN 2019

http://www.vgregion.se/lakemedel/substans
http://vgregion.se/lakemedel
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/
mailto:substans%40vgregion.se?subject=
http://regionkalender.vgregion.se
http://vgregion.se/lakemedel

