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sid 8 Butiker säljer otillåtna läkemedel
Det förekommer att livsmedelsbutiker säljer utländska läkemedel som inte är godkända i 
Sverige. Detta framkom vid stickprovskontroller som Läkemedelsverket gjort i Stockholm, 
Malmö och Uppsala. Det handlar framför allt om utländska receptfria läkemedel men även 
om antibiotika och narkotikaklassade läkemedel.

sid 10 Kosttillskott eller läkemedel?

Kosttillskott klassas som livsmedel och är avsedda för friska personer. De ökar i popularitet, 
men användningen är inte riskfri och ibland kan kosttillskott leda till ökad risk för biverk-
ningar och läkemedelsinteraktioner. Läkemedel ska vara godkända innan de får säljas, men 
för kosttillskott ligger ansvaret hos tillverkaren. Vissa produkter kan innehålla odeklarerade 
läkemedelssubstanser, andra kan medföra förväxlingsrisk eller kontaminationsproblem.

sid 24 Uppdatering om koffeinförgiftning

Det finns idag ett brokigt utbud av koffein- 
haltiga ”livsstilspreparat” som vid över- 
dosering kan medföra risk för livshotande 
förgiftning vars karakteristiska symtom är 
viktiga att känna igen eftersom en korrekt 
diagnos har avgörande betydelse för hand- 
läggningen. Giftinformationscentralen 
sammanfattar koffeinförgiftningens vä-
sentligheter och presenterar en illustrativ 
fallbeskrivning.

sid 4 Oberoende läkemedelsinformation 
fyller 40 år

Läkemedelsverkets föregångare, Social-
styrelsens läkemedelsavdelning, började 
1976 ge ut föregångaren till denna 
tidskrift, med målsättningen att ge 
producentoberoende information om 
läkemedel. Läkemedelsmonografier har 
från början varit en viktig del för att 
hjälpa förskrivarna i valet av läkemedel.

sid 27 Läkemedelsmonografier

Briviact (brivaracetam)
Episalvan (extrakt från björkbark 
motsvarande 0,5–1,0 g björkbark) 
Soolantra (ivermektin) 
Zurampic (lesinurad) 
Betahistin 2care4 (betahistindihydroklorid) 
Vertisan (betahistindihydroklorid)

sid 42 TLV informerar
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Hur ska en myndighets verksamhet finansieras?

Läkemedelsverket måste få betalt och ersättas för de 
kostnader myndigheten har för att utföra sitt uppdrag. 
Myndigheten har för andra gången på kort tid lämnat in 
förslag om att avgifterna för den statliga kontrollen av 
läkemedel ska höjas. 

Läkemedelsverket har under ett antal år inte haft full kost-
nadstäckning för sitt arbete. Enkelt uttryckt betyder det att 
myndigheten utför mer arbete än vad den får betalt för. Det 
är en ohållbar situation att, över en längre period, bedriva 
verksamheten med underskott. Fram till i år, 2016, har 
myndigheten haft ett sparat kapital att finansiera underskot-
ten med. Nu är dock myndighetskapitalet snart slut vilket 
innebär att vi från och med 2017 inte längre har möjlighet 
att finansiera negativa resultat.

Vad beror det här på? Har Läkemedelsverket arbetat 
ineffektivt och inte utnyttjat sina resurser fullt ut? 
Nej, tvärtom. Vi är effektiva. En stor del av vår verksamhet 
är idag internationell och genomförs inom ramen för EMA 
(European Medicines Agency) där Sverige tillsammans med 
Storbritannien ligger i topp när det gäller att snabbt och 
kvalitativt handlägga ärenden. Det gör att kostnaderna blir 
lägre för Läkemedelsverket och EMA.

Underfinansierad verksamhet
Grundproblemet är att avgifterna för att godkänna läkeme-
del har varit oförändrade i över fem år samtidigt som delar av 
kärnverksamheten är underfinansierad. Man behöver inte 
vara ekonom för att förstå att den ekvationen inte går ihop. 
En viktig orsak är farmakovigilanslagstiftningen som till-
kom 2012 med nya krav vilket ökat resursbehovet, samtidigt 
som den regulatoriska komplexiteten ökat vilket i sin tur lett till 
att ärendehanteringen på detta område ökat. Detta samtidigt 
som antalet regeringsuppdrag som ålagts myndigheten blivit 
fler sedan 2007. Utöver detta tillkom i samband med omregle-
ringen av apoteksmarknaden Giftinformationscentralen och 
Läkemedelsupplysningen till myndigheten. 

Efterfrågad expertis
Läkemedelsverkets expertis och kunskaper efterfrågas allt-
mer av media, allmänhet, organisationer och andra myndig-
heter, vilket är en positiv utveckling, men det betyder också 
att betydande resurser går till att hantera dessa frågor.

Effektiviseringskrav
Även om vi nu skulle få igenom de höjda avgifterna kommer 
vi att ha ett effektiviseringskrav som över tid kommer att 
ligga på 2–3 procent årligen. Vi har effektiviserat process- 
arbetet och idag kan vi bättre prognostisera resursanvänd-
ningen, vilket innebär att vi kan se vad som är kostnads- 
effektivt och vad som ger mest inkomster till myndigheten. 
Det här är bra för ekonomin men inte nödvändigtvis för den 
svenska folkhälsan. I Riksrevisionens rapport som presente-
rades i våras anmärkte RRV just på detta. De menade att 
Läkemedelsverket som myndighet riskerar att prioritera 
efter ekonomi och inte efter behov för att få ekonomin på 
myndigheten att gå ihop. Det här är ett viktigt påpekande. 
Pengar ska inte styra vilka uppdrag en expert- och tillsyns-
myndighet ska utföra. Det riskerar att urholka vårt uppdrag 
och på sikt allmänhetens förtroende för Läkemedelsverket 
som oberoende myndighet.

Myndighetens framtida uppdrag
För andra gången på kort tid har Läkemedelsverket lämnat in 
förslag om att avgifterna för den statliga kontrollen av läke-
medel ska höjas. Genomförs inte höjning och ingen annan 
finansieringsmodell tillkommer, måste myndigheten minska 
kostnaderna vilket kan leda till att vi som myndighet måste 
begränsa antalet uppgifter. Tyvärr räcker inte det. Enbart 
kostnadssänkningar är 
inte något alternativ för 
att uppnå full kostnads-
täckning om Läkeme-
delsverket i framtiden 
ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag med bibehållen 
kvalitet. Vi kommer att 
behöva göra tydliga pri-
oriteringar och diskutera 
vad som inkluderas i 
myndighetens uppdrag.

Läs mer om Läkeme-
delsverkets arbete och upp- 
drag på sidan 6.

Välkommen till en ny och intressant läshöst med Information 
från Läkemedelsverket.
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Nyheter och rapporter
Söker du nyheter om restnoteringar, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, 
publicerar vi löpande information om detta, men även om större utredningar, lagändringar och mycket annat.
Här följer artiklar om aktuella frågor vi vill informera om.

Oberoende läkemedelsinformation under 40 år

Läkemedelsverkets föregångare, Socialstyrelsens läke-
medelsavdelning, började 1976 ge ut tidskriften ”Infor-
mation från Socialstyrelsens läkemedelsavdelning”, som 
var föregångaren till ”Information från Läkemedels-
verket”. Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör 
Bror Rexed deklarerade i första numret att produkt- 
monografier för nyregistrerade läkemedel skulle bli det 
ena av två angelägna områden inom läkemedelskontrol-
len som skulle publiceras i tidskriften. Det andra ange-
lägna området var meddelanden om terapeutiska rön, 
indikationsförändringar och biverkningar för redan  
registrerade läkemedel. Detta uttalande speglar tid-
skriftens innehåll än idag. 

Läkemedelsverkets monografier 40 år  
– varför och för vem?
Historik
Redan i första numret av tidskriften publicerades en läke-
medelsmonografi som gällde det då nyligen registrerade 

läkemedlet Seloken (metoprolol). Monografin var uppställd 
på liknande sätt som dagens monografier, med information 
ur produktresumén, en sammanfattande värdering samt 
referenser. 

Varför skrivs de?
Målsättningen med läkemedelsmonografierna var från bör-
jan dels att de skulle underlätta läkarkårens val av läkemedel, 
dels att läkemedelskostnaderna skulle uppmärksammas. Den 
senare aspekten tillgodoses numera av det statliga läkemedels-
subventionssystemet och av Tandvårds-och Läkemedelsför-
månsverket, TLV, medan målsättningen att hjälpa förskrivare 
i deras val av läkemedel står kvar.

Vilka skrivs de för?
Målgruppen för läkemedelsmonografierna är i första hand 
alla förskrivare i Sverige. Vi vet att läkemedelsmonografierna 
läses flitigt av andra aktörer inom sjukvården, till exempel 
läkemedelskommittéer, läkemedelsföretag, apotek samt andra 
myndigheter och organisationer. Monografierna kan även 
läsas av patienter och deras anhöriga. 

Vem skriver?
Monografier skrivs av kliniska utredare inom Läkemedels-
verkets enheter som utreder effekt och säkerhet, ofta av den 
eller dem som har utrett ansökan om godkännande. 

Hur görs urvalet?
Läkemedelsverkets ambition är att publicera läkemedelsmo-
nografier för nya humana och veterinära originalläkemedel. 
Myndighetens utredarresurser är begränsade, varför ett urval 
måste göras av vilka monografier som skrivs. Det som styr 
urvalet är till stor del vilket allmänt intresse en produkt be-
döms ha. Läkemedel med nya terapeutiska principer, eller 
som på något sätt tillför en terapeutisk vinst, till exempel 
genom förbättrad beredningsform, enklare administrations-
sätt eller annat biverkningsmönster, prioriteras också. Läke-
medel som främst förskrivs för en mycket liten patientgrupp 
prioriteras inte, eftersom dessa läkemedel i första hand för-
skrivs av specialister som förutsätts vara väl förtrogna med 
terapeutiska nyheter inom sitt område.  
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Processen
Läkemedelsmonografierna kvalitetsgranskas i två steg inom 
Läkemedelsverkets interna process för kvalitetssäkring. Efter 
den första av dessa granskningar skickas texten till läkeme-
delsföretaget för kännedom. Företaget har då tillfälle att 
kommentera texten och kan påtala om man anser att det 
finns faktafel i texten. 

Samtliga monografier godkänns för publicering av gene-
raldirektören, vissa efter muntlig föredragning. Därefter 
genomgår texten korrekturläsning inför publicering. Ofta 
publiceras texten på Läkemedelsverkets webbplats innan den 
kommer i tryck i denna tidskrift.

Vilken respons får monografierna?
Vi får ofta förfrågningar om publicerade monografier och 
önskemål om fler, men har ingen statistik över hur många 
och vilka som läser Läkemedelsverkets monografier. Förfråg-
ningarna kommer från enskilda förskrivare och andra sjuk-
vårdsföreträdare samt från andra myndigheter, organisationer 
och läkemedelsföretag. Läkemedelsverkets värdering av läke-
medlet är det avsnitt i monografierna som efterfrågas mest.

Statistik – hur många skrivs?
Hittills under 2016, inklusive detta nummer, har 26 mono-
grafier publicerats i tidskriften. Under 2015 publicerades  
16 läkemedelsmonografier och motsvarande statistik för 
2014 och 2013 var 25 respektive 33. 

Utveckling
Vanliga önskemål som kommer in till Läkemedelsverket är 
att fler monografier ska publiceras och att monografierna ska 
publiceras i direkt anslutning till godkännandet. Vi vill gärna 
uppfylla dessa önskemål och Läkemedelsverket provar därför 
nya vägar för att bättre använda de resurser vi har. Vi strävar 
efter att ännu tidigare under godkännandeproceduren ta 
ställning till vilka monografier som bör skrivas, för att ge de 
utredande enheterna på myndigheten bättre möjlighet att 
planera in monografin i sitt arbete.

Inom terapiområden där den terapeutiska utvecklingen 
går snabbt, och där många nya läkemedel godkänns, är det 
svårt att hinna producera monografier för alla nya preparat 
samtidigt som behovet av monografier är extra stort. Ett 
sådant område är onkologi. Läkemedelsverket provar därför 
nu att skriva sammanfattande monografier för några onko-
logiska terapiområden där många nya läkemedel har god-
känts inom en kort period. 

Produktresuméerna för nya läkemedel är ofta betydligt 
utförligare än tidigare och innehåller ofta information om 
de studier som ligger till grund för godkännande av ett läke-
medel. Detta kan minska behovet av utförlig sådan informa-
tion i läkemedelsmonografin och Läkemedelsverket kan där-
för i vissa fall välja att publicera korta monografier, som i 
huvudsak består av Läkemedelsverkets värdering av läke-
medlet med hänvisning till produktresumén. 

Nya och uppdaterade kapitel i Läkemedelsboken

Under våren och sommaren 2016 har de första revidera-
de kapitlen sedan förra utgåvan av Läkemedelsboken 
publicerats på Läkemedelsbokens webbplats. Vi har 
också publicerat ett nyskrivet kapitel om skattning av 
njurfunktion. 

Den senaste tryckta utgåvan av Läkemedelsboken, LB 2014, 
kom ut i slutet av 2014. Eftersom kunskap ständigt tillkom-
mer och omprövas påbörjades arbetet med kapitelrevision 
under 2015 och i maj 2016 publicerade vi de första omarbe-
tade kapitlen på www.lakemedelsboken.se:
• Läkemedelsförmånerna
• Behandling med hyperbar oxygen (HBO)
• Tyreoideasjukdomar
• Blodfettsrubbningar
• Kliniskt farmakologiska principer
• Godkännande av läkemedel

Dessutom har Läkemedelsboken fått ett värdefullt tillskott 
med det helt nyskrivna kapitlet Skattning av njurfunktion.

Sök information på  
www.lakemedelsboken.se
Under hösten 2016 kommer fler reviderade kapitel att publ-
iceras på Läkemedelsbokens webbplats. I takt med detta blir 
informationen i den tryckta boken LB 2014 inaktuell och 
redaktionen uppmanar läsarna att i första hand använda sig 
av webbversionen.

LB 2014 var också den sista utgåvan som publicerades i 
tryckt format. Vi arbetar nu med att förbättra och vidareut-
veckla Läkemedelsboken som webbprodukt, både ur använ-
darperspektiv och rent tekniskt.

Grafik: Staffan Living
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Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se

Det här är Läkemedelsverket

Läkemedelsverket lyder under Socialdepartementet och 
leds av en generaldirektör som utses av regeringen. 
Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men  
finansieras även genom statliga anslag och bidrag. 

Genom Läkemedelsverkets arbete med godkännande, till-
syn och kontroll av läkemedel och narkotika bidrar myndig-
heten till att främja och utveckla patientsäkerhet, folk- och 
djurhälsa, hälso- och sjukvård, medicinsk forskning och ut-
veckling i Sverige. Myndighetens tillsynsansvar omfattar 
även tillverkare och produkter inom det medicintekniska 
området samt kosmetiska produkter och tatueringsfärger. 
Läkemedelsverket utfärdar också apotekstillstånd och ut-
övar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. 

Mer att göra
Varje år godkänns fler läkemedel än året innan, fler tillsyns- 
ärenden handläggs och Läkemedelsverket besvarar ett ökande 
antal frågor från både allmänhet och hälso- och sjukvård.

En god bild av verksamheten ges i listan nedan som visar 
myndighetens produktion för helåret 2015:
• Cirka 76 000 ärenden inom tillståndsgivning har passerat 

myndigheten, varav drygt 62 000 inom licensansökning-
ar (särskilt försäljningstillstånd för icke-godkända läke-
medel).

• 513 nya läkemedelsprodukter godkändes under 2015. 
Det totala antalet godkända produktvarianter är nu 
cirka 13 800 stycken.

• 8 364 inkomna biverkningsrapporter för humanläkeme-
del utvärderades.

• 486 inkomna biverkningsrapporter för veterinärläke-
medel utvärderades.

• 134 780 samtal om läkemedel besvarades av Läkemedels- 
upplysningen.

• 87 464 förfrågningar besvarades av Giftinformations- 
centralen.

• 108 internationella arbetsgrupper har haft representanter 
från Läkemedelsverket. 

• 4 236 rapporter om olyckor och tillbud med medicintek-
niska produkter hanterades.

• 1 841 tillsynsärenden har hanterats inom apotek och 
1 656 ärenden inom receptfri detaljhandel.

• 200 inspektioner av tillsynsobjekt inom läkemedels- 
området har utförts.

• 110 laborativa och 91 administrativa tillsynsärenden av 
läkemedelsprodukter har hanterats.

• 63 marknadskontroller av medicintekniska produkter 
har utförts.

• 286 vetenskapliga rådgivningar har givits till läkemedelsin-
dustri och andra aktörer avseende utveckling av läkemedel.

• 12 regeringsuppdrag har genomförst och redovisats, 
som exempelvis att fortsätta utreda restnoteringar samt 
genomförande av etappmålet till miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö om ökad miljöhänsyn.

Fler uppgifter
Läkemedelsverkets uppdrag har förändrats över tid, dels 
genom att mer produceras, dels också genom att fler ansvars- 
områden tillkommer och genom att komplexiteten i många 
ärendetyper har ökat. Här följer en uppräkning av några 
förändringar som skett bara de senaste åren.

Apoteksreformen 2009–2010 förändrade på många sätt 
apoteksmarknaden och innebar samtidigt nya ansvarsområ-
den för Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket fick 2009 ansvar för Giftinforma-
tionscentralen (GIC). 

Läkemedelsverket fick 2010 ansvar för Läkemedelsupplys-
ningen (LMU).

Läkemedelsverket fick 2011 en central roll i arbetet med 
den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) och inhyser även 
sedan samma år Centrum för bättre läkemedelsanvändning 
(CBL-kansliet).

Farmakovigilanslagstiftningen från 2012 och inrättan-
det av Pharmacovigilance Risk Assessment Committee 
(PRAC), med förändrade krav och arbetssätt vad gäller sä-
kerhetsvärdering och uppföljning, har medfört ökad kom-
plexitet i utredningsarbetet samt en större administrativ 
börda för medlemsländerna. 

Förändringen i farmakovigilanslagstiftningen har inne-
burit vissa förändrade arbetssätt vid nyansökningar. Till ex-
empel ska alla nya generikaprodukter ha en RMP (Risk Ma-
nagement Plan), vilket innebär en utökad procedur med fler 
arbetsmoment för vissa säkerhetsignaler samt förändrade 
processer angående krav på efterföljande studier och hur de 
bedöms av läkemedelsmyndigheterna. Vidare är en föränd-
rad process för utredning av periodiska säkerhetsrapporter 
för icke centralt godkända produkter under implementering.

Med start i mitten av 2012 implementerades en ny ären-
detyp på Läkemedelsverket där ett icke godkänt läkemedel 
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kan ställas till förfogande för användning av humanitära 
skäl, ett så kallat compassionate use program (CUP). Sedan 
införandet har den varit en helt ofinansierad aktivitet.

En förändring i lagstiftningen 2014 har inneburit att 
vissa ändringsansökningar inte längre kopplas till ansök-
ningsavgifter utan istället belastar årsavgifterna. Samtidigt 
blev det möjligt för ansökande företag att gruppera flera så 
kallade Typ I-variationer i samma ändringsansökning, vilket 
redan första året medförde att cirka 40 procent av änd-
ringsärendena innehöll fler än ett ärende. 

De regeringsuppdrag som Läkemedelsverket genomför 
varje år görs utan särskilda bidrag kopplade till uppdraget.

Fler gör ännu mer
Myndigheten har på tio år, med ökad produktion och fler 
ansvarsområden, gått från ungefär 400 till dagens cirka 700 
helårsanställda. För att bibehålla hög kvalitet måste Läke-
medelsverkets resurser motsvara dess kostnader. Ökade re-
surser är en del av lösningen, men lika viktigt för att klara 
framtida utmaningar är att ständigt se över sin effektivitet, 
vilket bland annat visar sig i Läkemedelsverkets pågående 
processorienterade effektiviseringsarbete (se Figur 1). 
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Figur 1. Fler gör mer.
Läkemedelsverket har fått fler anställda, men också utfört mer arbete inom fler ansvarsområden. Bland annat har GIC, 
LMU och CBL-kansliet tillkommit samtidigt som apoteksreformen, den nationella läkemedelsstrategin och skapandet av 
PRAC har krävt resurser. 
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Otillåtna läkemedel säljs i butik

I ett projekt har Läkemedelsverket besökt specialbutiker 
för utländska livsmedel i Stockholm, Malmö och Upp-
sala. I 14 av de 27 besökta butikerna såldes utländska 
läkemedel som saknade godkännande i Sverige. Mest 
omfattande var försäljningen i butiker med polsk in-
riktning, där 8 av 9 butiker sålde polska läkemedel. 
Försäljningen skedde helt öppet, vilket tyder på bristan-
de kunskap om regelverket. Läkemedelsverket vill upp-
märksamma läsarna på problematiken, som delvis är ett 
nytt fenomen, och uppmanar den som stöter på felaktig 
läkemedelsförsäljning att anmäla det till kommunen 
eller till Läkemedelsverket.  

Bakgrund
Sedan flera år tillbaka kan andra aktörer än apotek, exempel-
vis livsmedelsbutiker och bensinstationer, sälja vissa receptfria 
läkemedel. Läkemedel är dock fortfarande varor med omfat-
tande reglering. Bland annat måste läkemedel köpas in från 
godkända partihandlare och de måste vara godkända i Sve-
rige för försäljning utanför apotek. Försäljningsställena måste 
anmäla sin försäljning till Läkemedelsverket och de kontroll-
eras sedan av kommunens inspektörer. 

Läkemedelsverket har vid flera tillfällen fått kännedom 
om att läkemedel som inte har varit godkända i Sverige har 
sålts i specialbutiker för utländska livsmedel. Verket har 
också bistått polismyndigheten i Malmö med att bedöma 
laglig status för ett stort antal polska läkemedel som såldes i 
specialbutiker för polska livsmedel. Mot denna bakgrund 
beslutade Läkemedelsverket att besöka fler specialbutiker 
för utländska livsmedel och kontrollera förekomsten av ut-
ländska läkemedel. 

Kontroll av butiker
Läkemedelsverket har därför efter kontakt med Stockholms 
stad, Malmö stad och Uppsala kommun besökt 27 specialbu-
tiker för utländska livsmedel i dessa kommuner. Butiker som 
sålde polska, kinesiska och thailändska livsmedel prioriterades 
i urvalet som ska ses som ett stickprov. Läkemedelverkets ut-
redare presenterade sig för butikspersonalen och undersökte 
sedan de varor som fanns öppet tillgängliga till försäljning.

Funna läkemedel 
• I 14 av 27 försäljningsställen fanns utländska läkemedel, 

som inte var godkända i Sverige eller vars förpackning-
ar inte överensstämde med dem som är godkända i 
Sverige. Totalt hittades 150 olika läkemedel i butikerna.

• Huvuddelen av de läkemedel som upptäcktes hade 
polsk förpackning (133 av 150). 

• Nio av de besökta försäljningsställena sålde polsk mat, i 
åtta av dessa fanns polska läkemedel till salu. 

• Sju av butikerna hade asiatiska varor, i fyra av dessa 
fanns utländska läkemedel till försäljning. 

• Fyra av butikerna sålde varor från Mellanöstern, ut-
ländska läkemedel fanns i två av dessa. 

De utländska läkemedel som påträffades kan delas in i de 
tre kategorier som följer nedan.

Polska receptfria läkemedel 
Av de 150 läkemedel som hittades hade 133 polska förpack-
ningar. Av förpackningarna framgår att produkterna är god-
kända läkemedel i Polen. Produkternas status som läkemedel 
är tydlig för den som kan polska, men vid flera av besöken 
förklarade butiksrepresentanter att man inte uppfattade pro-
dukterna som läkemedel eftersom de inte är receptbelagda i

Foto: Läkemedelsverket
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Polen. Det är framför allt läkemedel som liknar receptfria 
läkemedel i Sverige som sålts. Det handlar till exempel om 
avsvällande nässprayer, febernedsättande och smärtstillande 
tabletter, allergitabletter och medicinska halstabletter. En 
del av de polska läkemedlen innehöll aktiva substanser som 
inte finns i läkemedel godkända i Sverige. Tre av läkemedlen  
var antibiotika mot till exempel urinvägsinfektion. Det 
fanns också narkotikaklassade läkemedel som hostmedicin 
innehållande dextrometorfan och smärtstillande läkemedel 
innehållande kodein. 

Asiatiska utvärtes läkemedel 
I asiatiska butiker påträffades läkemedel i form av kräm, gel 
och liniment som har smärtlindrande eller infektionshäm-
mande egenskaper. Förpackningarna är inte utformade som 
svenska läkemedelsförpackningar och det kan vara otydligt 
för såväl butiksägare och kunder som för kommunens in-
spektörer att produkterna är läkemedel. Syftet med produk-
terna är däremot tydligt medicinskt snarare än kosmetiskt 
för den som har kunskap om ingredienserna. Ibland framgår 
detta även av förpackningen, med produktnamn som ”Coun-
terpain”. Substanserna som förekommer i produkterna är 
ovanliga i svenska läkemedel idag men de har ofta funnits  
i avregistrerade läkemedel. Det är oklart hur produkterna 
regleras i ursprungsländerna. 

Sennateer 
Senna är ett botaniskt släktnamn där ingående medicinal-
växter har en laxerande effekt. Den laxerande effekten beror 
främst på sennosider, som finns naturligt i sennaväxter. Åtta 
av läkemedlen som hittades är teer med senna. De fanns i 
både polska och asiatiska butiker samt i en butik med mat 
från Mellanöstern. Teerna innehåller torkade delar av olika 
arter av sennaväxter. Teerna påstås ofta ha en viktminskande 
effekt genom att verka laxerande (slimming tea). 

Senna finns i tre godkända läkemedel i Sverige mot för-
stoppning. De produkter som påträffades i detta tillsynspro-
jekt bedömdes samtliga ha en halt av sennosider jämförbar 
med eller högre än i godkända svenska läkemedel. För de 
polska sennateer som påträffades anges på förpackningarna 
att produkterna är registrerade läkemedel i Polen. De övriga 
sennateerna verkar ha importerats från länder utanför EES 
och det är oklart vilken regulatorisk status teerna har på sin 
hemmamarknad. Beredningsformen och förpackningarnas 
utseende gör att det är svårt att skilja produkterna från van-

liga teer, men i Sverige faller produkterna inom ramen för 
läkemedelsdefinitionen. 

Det är olämpligt om sennaläkemedel förväxlas med livs-
medel. Kronisk användning kan leda till störningar i vätske- 
och elektrolytbalans och användning är kontraindicerad vid 
vissa medicinska tillstånd. 

Risker
Att försäljning pågått i drygt hälften av de besökta butikerna 
i våra stickprov tyder på att försäljning kan antas förekomma 
även i andra städer som har livsmedelsbutiker med inrikt-
ning på utländska varor. 

Utmärkande för butikerna var att de var små och drevs i 
form av enskilda firmor eller aktiebolag med låg omsättning. 
Läkemedlen som påträffats i butiker har sålts öppet på hyllor, 
ofta vid kassan. Flera handlare uppgav att de polska läke-
medlen var efterfrågade av kunderna och att de därför tog in 
produkterna i sortimentet. Det är troligt att kunskapen om 
läkemedelslagstiftningen är bristfällig hos denna kategori av 
handlare och att de betraktar läkemedlen som vilka varor 
som helst. 

Endast läkemedel som är godkända eller registrerade i 
Sverige får säljas på den svenska marknaden (1). Förpackning 
och bipacksedel ska alltid ha godkänd svensk text. I prakti-
ken innebär det att de läkemedel med utländsk märkning 
som påträffas i butik är olagliga att sälja enligt läkemedels- 
lagen. Detta oavsett om försäljningsstället är anmält hos 
Läkemedelsverket som återförsäljare av receptfria läkemedel 
eller inte. Försäljning av läkemedel som saknar godkännan-
de kan leda till böter eller fängelse i högst ett år, men i ringa 
fall döms inte till ansvar. Läkemedelsverket har i de flesta fall 
informerat om gällande lagstiftning, vilket har varit effektivt 
för att förmå handlarna att upphöra med försäljningen. I de 
fall försäljningen ändå fortsätter, har verket möjlighet att 
fatta beslut förenat med vite. 

Sex av de polska läkemedlen som påträffades innehöll läke-
medelssubstanser som är narkotikaklassade. Försäljningen 
omfattas då även av narkotikastrafflagen. 

Majoriteten av läkemedlen verkar vara godkända i Polen. 
Även om ett läkemedel är godkänt i ett annat EES-land så 
bryter försäljningen mot lagen om det inte är godkänt i Sverige. 
Det är också viktigt att läkemedel hanteras korrekt för att  
säkerställa spårbarheten. Ett läkemedel som gått till en åter-
försäljare, i det här fallet ett polskt apotek, får bara säljas till 
slutkonsument. Det får aldrig säljas vidare av en annan åter-
försäljare. När ett läkemedel väl lämnat apoteket har det även 
lämnat distributionskedjan och förlorat all spårbarhet. Ett 
läkemedel som har en kvalitetsdefekt kan då inte återkallas. 

Foto: Läkemedelsverket

Foto: Läkemedelsverket
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En biverkning blir svårare att utreda och det finns ingen  
garanti att läkemedlet är äkta vara och inte en förfalskning. 

Att läkemedel finns till försäljning utan vare sig farma-
ceutisk rådgivning eller medicinsk diagnos leder till risker 
för felaktig behandling, överanvändning och biverkningar 
som kunnat undvikas. Extra oroande är att antibiotika och 
narkotikaklassade läkemedel finns till försäljning, vilket kan 
leda till ökad antibiotikaresistens och opiatberoende. Detta 
är risker som man försökt minimera just genom att reglera 
och begränsa försäljningen av dessa läkemedel, och det är 
därför oroande att läkemedelslagstiftningen inte följs. 

Referenser
1. Läkemedelsverket 2016-06-16. Utländska läkemedel i butik – en fält-

studie. Slutrapport av tillsynsprojekt, www.lv.se. 

Kosttillskott eller läkemedel – Livsmedelsverket 
och Läkemedelsverket reder ut begreppen

Kosttillskott ökar i popularitet och utbudet är stort, 
både i butik och via försäljning över internet. Produk-
terna används av konsumenter för en mängd olika syf-
ten, bland annat för att komplettera måltider, försöka 
öka prestationsförmågan eller för att allmänt försöka 
förbättra hälsan. Men användningen av kosttillskott är 
inte alltid riskfri. Beroende på innehåll och rekommen-
derad dos kan kosttillskott bland annat ge upphov till 
biverkningar eller orsaka interaktioner med läkemedel.

 
Vad är ett kosttillskott? 
Kosttillskott är livsmedel som utgör ett komplement till 
vanlig kost. De kan vara koncentrerade källor till närings-
ämnen (vitaminer och mineraler), andra ämnen med nä-
ringsmässig verkan (till exempel aminosyror och fettsyror) 
eller ämnen med fysiologisk verkan (till exempel koffein) (1). 
Kosttillskott ska intas i små doser och kan förekomma i 
många olika beredningsformer, bland annat som tabletter, 
kapslar eller portionspåsar med pulver. Energiintaget av 
kosttillskottet ska vara försumbart sett till ett normalt ener-
giintag, det vill säga kosttillskott ska inte ersätta det norma-
la matintaget. Ingredienser i kosttillskott kan vara av naturligt 
ursprung (till exempel växter, svampar, bakterier och fisk- 
oljor), men kan även vara syntetiskt framställda.

Vem behöver kosttillskott?
Kostundersökningar visar att de allra flesta får i sig tillräck-
ligt med vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. 
För de flesta finns det alltså inget behov av kosttillskott. 
Personer som äter mycket ensidigt eller som av någon annan 
anledning har ett ökat behov av vissa näringsämnen kan 
dock behöva kosttillskott. 

I dagsläget har Livsmedelsverket råd om extra tillskott till de 
grupper som listas nedan: 
• Vitamin D till alla barn upp till två års ålder. Vissa barn 

behöver fortsätta med D-vitamintillskott även efter två år.
• Folsyra till kvinnor som kan tänkas bli gravida.
• Vitamin D till äldre som inte vistas ute regelbundet.
• Vitamin B12 och vitamin D i form av kosttillskott eller 

berikade produkter till veganer. 

Kosttillskott och förbättrad hälsa
Kosttillskott är livsmedel och inte läkemedel. De är till för 
att komplettera den normala kosten och inte för att bota, 
lindra eller förebygga sjukdom. Till skillnad från till exempel 
växtbaserade läkemedel saknar kosttillskott terapeutisk indi-
kation, då de inte är avsedda att behandla sjukdom. Eftersom 
kosttillskott är livsmedel får de som säljer kosttillskott inte 
påstå att produkten har någon medicinsk effekt. Däremot 
finns det påståenden om hälsoeffekter som får användas, till 
exempel att zink bidrar till att bibehålla normal synförmåga. 
Dessa så kallade hälsopåståenden får uttrycka ett samband 
mellan intag av ett visst ämne och bibehållande av normal 
hälsa. De kan vara riktade till den allmänna befolkningen 
eller till särskilda grupper, till exempel barn, men gemen-
samt är att de riktar sig till friska personer. De livsmedel som 
har hälsopåståenden ska kunna ätas som en del av en vanlig 
kost. Hälsopåståenden är EU-gemensamma och måste god-
kännas av EU-kommissionen innan de får användas (2).

Kvalitet och kontroll av kosttillskott
I motsats till vad många tror behöver inte kosttillskott ge-
nomgå någon kvalitets- eller säkerhetskontroll av någon 
myndighet innan de sätts ut på marknaden. Ansvaret ligger 

Sammanfattning 
• Bara läkemedel godkända i Sverige får säljas på den 

svenska marknaden.
• Godkända läkemedel ska ha svensk förpackning. 
• Det finns risker med utländska förpackningar, bland 

annat på grund av att spårbarheten försvinner. 
• Anmäl försäljning av utländska läkemedel till 

kommunen eller till Läkemedelsverket. 
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på livsmedelsföretagen att säkerställa att de produkter de 
säljer är säkra för konsumenterna. Kontroll av livsme- 
delslagstiftningen görs av en behörig kontrollmyndighet. 
I de flesta fall är det den aktuella kommunen, men i vissa fall 
(till exempel för huvudkontor) är det Livsmedelsverket som 
är kontrollmyndighet. I Sverige behöver kosttillskott inte 
anmälas till någon myndighet, vilket innebär att varken 
Livsmedelsverket eller kommunerna har någon heltäckande 
bild av vilka produkter eller ingredienser som finns på den 
svenska marknaden.

Risker med kosttillskott
Då ingen svensk myndighet har ansvar för att granska säker-
heten för kosttillskott innan de marknadsförs kan det finnas 
produkter förknippade med risker som når konsumenterna. 
Megadoser av vitaminer och mineraler, kontamination med 
tungmetaller, pesticider, mykotoxiner eller odeklarerade lä-
kemedelssubstanser är exempel på möjliga risker med kost-
tillskott. Minst lika viktigt är att konsumenten riskerar att 
bli vilseledd av marknadsföringen. Dessutom kan vissa sub-
stanser i kosttillskott ge upphov till interaktioner med läke-
medel och på så vis riskera patienters hälsa (3). Nedan be-
skrivs olika sorters risker med kosttillskott närmare.

Vitamin- och/eller mineralpreparat 
Under de senaste åren har Livsmedelsverket kommit i kontakt 
med flera produkter med doseringar av vitaminer eller mine-
raler som vida överskrider de så kallad UL-värdena (upper li-
mit-värdena). UL-värden avser det högsta dagliga intaget 
under lång tid vid vilka negativa hälsoeffekter hos friska vuxna 
är osannolika. När intaget överskrider UL-värdet ökar risken 
för biverkningar. UL-värdet ska inte förväxlas med dagligt 
referensintag (DRI eller RI), vilket är ett referensvärde för det 
dagliga behovet av vissa vitaminer och mineraler.

Växtbaserade kosttillskott
Intresset för växtbaserade kosttillskott tycks hela tiden öka, 
men det finns flera kvalitets- och säkerhetsproblem förknip-

pade med denna produktkategori. Växter kan producera en 
mängd substanser och den kemiska sammansättningen kan 
variera stort inom växtens olika delar (4). Eftersom halten av 
toxiska substanser i växter varierar kan det förekomma stora 
skillnader i halter av substanser mellan olika batcher av samma 
preparat (5). Många kosttillskott innehåller flera olika växter 
vilket gör att den kemiska sammansättningen blir än mer 
komplex. Det finns flera exempel på hur naturligt förekom-
mande substanser i växtbaserade kosttillskott orsakat bland 
annat leverskador hos konsumenter (6).

Förväxlingsrisk
Vad gäller växtmaterial i kosttillskott kan användning av 
trivialnamn samt direktöversättningar innebära problem 
och svårigheter med att säkerställa det korrekta innehållet. 
Trivialnamn kan stå för flera olika arter och därmed kan di-
rektöversättningar från andra språk ge helt fel namn på en 
växt. Ett exempel är att det engelska trivialnamnet winter 
green kan användas för flera arter, men i hälsoproduktsam-
manhang står det oftast för Gaultheria procumbens L. Arten 
Gaultheria procumbens L. heter på svenska vaktelbär. En 
direktöversättning av wintergreen ger dock det svenska 
namnet vintergröna, som är en helt annan art: Vinca 
minor L. Än mer komplicerat kan det bli med växtpreparat 
från Kina då nomenklaturen i traditionell kinesisk medicin 
(TCM) kan innebära att samma namn kan användas för 
olika arter som i vissa fall är utbytbara.

I Belgien rapporterades under åren efter 1993 mer än 100 
fall av njurskador hos unga kvinnor som använde ett bantnings- 
medel som skulle innehålla Stephania tetrandra. I produkten 
hade dock växten S. tetrandra bytts ut mot Aristolochia fanchi. 
Flera av de belgiska patienterna har sedan dess utvecklat cancer 
och även dödsfall har förekommit (7,8,9). Utöver fallen i Bel-
gien finns också rapporter om liknande fall i Frankrike (10), 
Japan (11), Spanien (12) och Storbritannien (13).

Kontaminationsproblem
Utöver potentiellt riskabla substanser som förekommer na-
turligt i växten kan kontamination med annat växtmaterial 
också förekomma. Bland annat finns rapporterade fall där 
grekisk fingerborgsblomma, Digitalis lanata (som innehåller 
digoxin), kontaminerat ett parti groblad i en örtblandning 
(14). Ytterligare ett exempel på kontamination med annat 
växtmaterial än det som är deklarerat är levertoxiska pyrrolizi-
din- alkaloider, som förekommer naturligt i vissa växter och 
som detekterats i bland annat örtteer och i vissa växtbaserade 
kosttillskott (15).

I växtbaserade preparat har man dessutom påvisat konta-
mination med flera andra olika substanser, bland annat 
tungmetaller. De metaller som oftast återfinns är kvicksilver, 
arsenik och bly, men även kadmium, koppar och tallium kan 
förekomma. Framför allt tycks detta förekomma i TCM-pre-
parat och indiska ayurveda-preparat, men även örtprodukter 
från andra delar av världen har rapporterats innehålla höga 
halter av metaller (16).

Under 2013 drev Miljöförvaltningen i Stockholm ett 
kontrollprojekt med fokus på analyser av växtbaserade kost-
tillskott, företrädesvis TCM-produkter och ayurveda- 

Foto: Läkemedelsverket
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”Man kan rapportera en 
misstänkt biverkan från  
ett kosttillskott direkt till 
Livsmedelsverket”

preparat. Resultaten från analyserna visade att 5 av totalt 35 
produkter som analyserades med avseende på tungmetaller 
innehöll kvicksilver och bly i halter över gällande gränsvär-
den. Ytterligare en produkt stoppades från vidare försäljning 
på grund av mycket hög halt arsenik (17). Liknande resultat 
har noterats från livsmedelskontrollen i Belgien. Förekom-
sten av tungmetaller i denna typ av produkter kan vara oav-
siktlig och bero på bristande kvalitets- och säkerhetsrutiner, 
men det kan också handla om att man tillsätter vissa metaller 
inom både TCM och ayurveda eftersom dessa metaller 
ibland, enligt vissa utövare, anses ha positiva hälsoeffekter. 

Utöver tungmetaller kan även växtskyddsmedel, mik-
roorganismer och mykotoxiner kontaminera växtmaterial i 
kosttillskott (16,18,19). 

Otillåtna substanser i kosttillskott
I ett samhälle med stort fokus på kroppen, både vad gäller 
utseende och funktion, har kosttillskott som lockar med 
viktnedgång, muskeluppbyggnad eller prestationshöjning 
snabbt blivit populära. Inte sällan marknadsförs de som 
”helt naturliga” och tillverkarna framhåller att det därför är 
riskfritt att använda dem. Laborativa analyser har visat att de 
varken behöver vara naturliga eller riskfria att konsumera. 

I en nyligen genomförd fransk studie analyserades 164 
kosttillskott för viktminskning och i 56 % av proverna fann 
man någon eller några av substanserna sibutramin, fenolfta-
lein, sildenafil, fluoxetin, orlistat och lorcaserin, trots att 
produkterna marknadsfördes som helt naturliga och trots 
att det saknades uppgift om att produkterna innehöll dessa 
substanser (20). Att bantningspreparat kan innehålla ode-
klarerade läkemedelssubstanser är välkänt och visas bland 
annat i analyser av importerade bantningsprodukter som 
Läkemedelsverket och Tullverket regelbundet genomför 
(21,22,23) och många fall finns också rapporterade interna-
tionellt (24,25,26). 

En annan produkttyp som ofta visat sig innehålla otillåtna 
substanser är så kallade potenshöjande kosttillskott. Läkeme-
delsverket genomförde 2013 och 2014 två kontrollprojekt 
som visade förekomst av odeklarerade läkemedelssubstanser i 
olika potenshöjande produkter som såldes i svenska butiker. 
Bland annat återfanns sildenafil, tadalafil, dapoxetin och fli-
banserin i produkterna (27,28). Även för denna produkttyp 
är det mycket vanligt att importerade produkter innehåller 
odeklarerade läkemedelssubstanser, vanligtvis sildenafil eller 
tadalafil (29, 23). 

Förutom bantningspreparat och potenshöjande medel 
kan vissa kosttillskott som riktar sig till idrottare och motio-
närer med löftet om att snabbt bygga muskler eller öka ut-
hållighet vid träning utgöra en risk på grund av sitt innehåll. 
Vid analys av sådana preparat har man i flera fall funnit central-
stimulerande substanser, inte sällan tillsammans med höga 
doser av koffein, och misstänkta fall med allvarliga biverkningar 

har uppmärksammats (30). Vidare har flera undersökningar 
visat att designersteroider, prohormoner och aromatasinhibito-
rer kan förekomma i produkter som marknadsförs som kosttill-
skott (31,32).

Biverkningar
Eftersom kosttillskott ofta innehåller en mycket koncentrerad 
dos är det lättare att få i sig farliga mängder, vilket kan ge 
upphov till biverkningar. Att biverkningar av kosttillskott 
påverkar vården visas i en studie från USA där man uppskat-
tar att 23 000 besök årligen på landets akutmottagningar 
orsakas av kosttillskott (33).

Livsmedelsverket har sedan 2007 samlat in uppgifter om 
rapporterade biverkningar från kosttillskott. Att få kunskap 
om möjliga biverkningar från kosttillskott är viktigt för att 
Livsmedelsverket effektivt ska kunna arbeta för att få känne-
dom om och sprida kunskap om farliga produkter på mark-
naden. För att rapportera en misstänkt biverkan från ett 
kosttillskott kan man idag vända sig direkt till Livsmedels-
verket på adressen livsmedelsverket@slv.se. 

Tack vare ett större antal rapporter från vården och direkt 
från konsumenter samt stödjande data från litteraturen var 
det under 2013 möjligt att identifiera ett troligt samband 
mellan intag av nikotinsyra (vitamin B3) och en biverkan 
som ibland kallas för ”flusher”, vilket yttrar sig som röd, 
flammande, blossande hud med stickningar, främst i ansik-
tet. Livsmedelsverket kunde därmed upplysa ansvarig kon-
trollmyndighet om situationen, så att åtgärder mot företaget 
kunde vidtas. 

Interaktioner
Förutom biverkningar som är direkt orsakade av kosttill-
skott kan skada uppstå till följd av interaktioner mellan 
kosttillskott och läkemedel. Men området är mycket dåligt 
utforskat och inga krav på interaktionsstudier mellan läke-
medel och kosttillskott finns. Biverkningsrapportering är 
dock ett sätt att upptäcka en möjlig interaktion. Vid miss-
tanke om att ett kosttillskott interagerar med pågående läke-
medelsbehandling biverkningsrapporteras detta till Läke-
medelsverket. Utöver vad som står i innehållsförteckningen 
på kosttillskottet kan det finnas andra faktorer (förväxling, 
kontamination, otillåten substans) som orsakat interaktio-
nen. Läkemedelsverket kan då behöva utreda det faktiska 
innehållet i kosttillskottet. För att svara på detta behövs i 
regel en laborativ analys av kosttillskottet. Det kan därför 
vara av värde att spara den misstänkta produkten. 

Sammanfattning
Bra att tänka på om kosttillskott:
• Säkerheten eller kvaliteten på kosttillskott granskas 

inte av någon myndighet innan de får säljas.
• I de flesta fall finns ingen kunskap om interaktioner 

mellan kosttillskott och läkemedel.
• Rapportera misstänka biverkningar av kosttillskott 

till Livsmedelsverket.
• Rapportera misstänkt interaktion under läkeme-

delsbehandling till Läkemedelsverket.
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Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet 
för patienten

Information från förskrivare och farmaceut till patien-
ten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse 
för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till 
en säker läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket har 
fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Tand-
vårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utreda och 
presentera förslag för att utveckla informationen och 
informationskanalerna om det generiska utbytet. 

Generiskt utbyte innebär att apoteken är skyldiga att istället 
för det förskrivna läkemedlet erbjuda patienten ett läkeme-
del till lägre pris, som innehåller samma verksamma ämne i 
samma mängd, har samma beredningsform (till exempel 
tablett) och som har bedömts vara terapeutiskt likvärdigt. 
Dagens utbytessystem har resulterat i att Sverige har bland 

Europas lägsta priser på läkemedel med generisk konkurrens 
(1). Majoriteten av skandinaviska patienter är positiva till 
utbytet och de besparingar det genererar (2–4). Samtidigt 
uppges vissa bli förvirrade och oroliga med anledning av 
förändrat namn och utseende som utbytet kan ge upphov 
till (1,5–9). Den information som patienten får från förskri-
vare och farmaceut i samband med ett generiskt utbyte är 
avgörande för hur patienten upplever utbytet och för deras 
tilltro till utbytbara läkemedel (3,10–11). Tilltro till säkerhet 
och effekt hos utbytbara läkemedel har visats vara viktigt för 
såväl erhållen effekt som för rapporterade biverkningar vid  
generiskt utbyte (12–14). 

Att patienten har god kunskap om sina läkemedel och 
hur de ska användas har stor betydelse för läkemedelsan-
vändningen. Ökad kunskap hos patienten minskar risken för 
missförstånd och felanvändning och ger patienten trygghet, 
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vilket också ökar chansen att patienten tar sina läkemedel 
som avsett. I egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal har 
förskrivare, sjuksköterskor och farmaceuter dels ett allmänt 
informationsansvar gentemot patienten, dels ett ansvar att 
bidra till en hög patientsäkerhet och god läkemedelsanvänd-
ning. Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att 
ordinationen är lämplig för patienten. Det är förskrivarens 
ansvar att vid förskrivningen bedöma om ett eventuellt ut-
byte på apotek är medicinskt lämpligt för den aktuella pa-
tienten (SOSFS 1992:22). 

I det aktuella uppdraget ska myndigheterna ge förslag på 
nya lösningar för att nå ut till målgrupperna med information 
om det generiska utbytet, för att bidra till ökad kunskap och 
bättre förståelse hos patienter och professionen. I uppdraget 
ingår också att uppdatera och vidareutveckla befintlig informa-
tion, till exempel informationsmaterialet Ett tryggt byte på 
apotek. Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket tog tillsammans fram detta informationsmaterial 
år 2013, för att stödja och underlätta dialogen om generiskt 
utbyte samt för att besvara de vanligaste frågorna. 

Under våren 2016 har fokusgruppsseminarier med för-
skrivare, farmaceuter och patientföreträdare genomförts. 
Syftet var att få mer kunskap om deras respektive informa-
tionsbehov och ge intressenterna möjlighet att lämna förslag 
på nya informationsvägar, så att patienten får bästa möjliga 
stöd i sin läkemedelsanvändning. Utredningen, med förslag 
på nya sätt att nå ut med information om generiskt utbyte, 
kommer att presenteras i en rapport i maj 2017.

Kontaktpersoner
Carola Bardage, carola.bardage@mpa.se, Läkemedelsverket, 
och Erika Olsson, erika.olsson@tlv.se, Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket (TLV).
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Broschyrerna Lättläst om adhd hos vuxna och Lättläst om 
adhd hos barn och ungdomar beskriver kort vad adhd är, hur 
man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling 
som kan behövas. 

Broschyrerna vänder sig till personer som har fått diagno-
sen adhd och till föräldrar till ett barn eller en tonåring som 
har eller kan ha adhd. De har tagits fram gemensamt av  
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, Tandvårds- och Läkeme-
delsförmånsverket samt Folkhälsomyndigheten, och kan 
beställas eller laddas ned genom www.socialstyrelsen.se/

publikationer2016.

Lättläst om adhd

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016
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Faktaruta 1. Tillsynsansvar.

• Läkemedelsverket ska genom tillsyn övervaka att gällande lag och föreskrifter efterlevs inom området. Det innebär att vi 
genom olika insatser ska kontrollera att de produkter som släpps ut på marknaden uppfyller regelverkets krav och att 
företagen agerar i enlighet med de regler som anges. Verksamheten bedrivs i huvudsak som marknadskontroll där upp-
följning av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter, inspektion av tillverkare, administrativa kontroller samt 
granskning av planerade kliniska prövningar är viktiga verksamheter.

• Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården, in-
klusive föreskrifter om egentillverkade medicintekniska produkter och rapportering av olyckor och tillbud med medicin-
tekniska produkter.

• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över hur medicintekniska produkter används inom hälso- och 
sjukvården, inklusive egentillverkning av medicintekniska produkter.

• Läkemedelsverket övervakar att tillverkare och produkter uppfyller regelverkets krav. Regelverket för medicintekniska 
produkter är baserat på EU-direktiv. Direktivens regler och krav är införlivade i den svenska lagstiftningen genom lagen 
om medicintekniska produkter och föreskrifter utfärdade av Läkemedelsverket.

Problem med värmeväxlare (heater-coolers)

Allvarliga infektioner (bland annat endokardit) orsakade 
av Mycobacterium chimaera har varit en känd komplikation 
sedan ett flertal år i samband med öppen thoraxkirurgi. 
Det har funnits misstankar om att infektionerna har en 
koppling till någon typ av medicintekniska produkter. 
Sedan 2011 har man kommit att rikta uppmärksam- 
heten på de värmeväxlare, så kallade heater-coolers, som 
används vid hjärt-lungoperationer. Heater-coolers an-
vänds för att reglera temperaturen på det blod som 
transporteras extrakorporalt. 

Läkemedelsverkets medicintekniska enhet får kontinuerligt 
frågor om problematiken med heater-coolers samt vad myn-
digheter gör utifrån sitt tillsynsperspektiv. Ett flertal medicin-
tekniska myndigheter inom Europa har samarbetat i frågan 
via en samarbetsgrupp (Task Force) som bildades 2015. Den 
består av Irland, Tyskland, England, Frankrike, Danmark, 
Nederländerna och Schweiz och bildades 2015, tillsammans 
med organisationen ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control). Övriga medicintekniska tillsyns-
myndigheter i andra länder får kontinuerlig information om 
det pågående arbetet. I Sverige är Läkemedelsverket, genom 
sitt tillsynsansvar (se Faktaruta 1), mottagare av denna in-
formation. Arbetsgruppen kommunicerar även med den 
amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Adminis-
tration). FDA har också varit aktiv kring frågan med infek-
tionskomplikationer vid användning av värmeväxlare och 
har publicerat information på sin webbplats.

De europeiska medicintekniska myndigheterna har övervakat 
tillverkarnas arbete med att förbättra värmeväxlare samt den 
information som krävs om rutiner för användning av dessa 
produkter. Övervakningsarbetet har till exempel handlat 
om kontroll av validerade rengöringsprocesser och validering 
av de konstruktionsförändringar som planeras. Myndig- 
heterna har även övervakat tillverkares åtgärder på den euro-
peiska marknaden gällande de produkter som finns inom 
hälso- och sjukvården, och Läkemedelsverket har ansvaret 
för detta gällande den svenska marknaden. Läkemedelsverket 
betonar vikten av att användare av heater-coolers följer tillver-
kares anvisningar och produkternas bruksanvisningar.

De tillverkare av värmeväxlare som finns på den europe-
iska marknaden fortsätter att arbeta med frågan kring Myco-
bacterium chimaera-infektioner. Några av tillverkarna har 
skickat viktiga säkerhetsmeddelanden till sina kunder. Dessa 
meddelanden publiceras i vanliga fall även på Läkemedels-
verkets webbplats som en lista på tillverkares säkerhetsmed-
delanden (Medicinteknisk säkerhetsinformation från tillver-
kare): www.lv.se/fsn.

Läkemedelsverket understryker vikten av att hälso- och 
sjukvården rapporterar eventuella kommande negativa hän-
delser eller tillbud såväl till den berörda tillverkaren som till 
Läkemedelsverket enligt SOSFS 2008:1. Rapportering sker 
på samma sätt oavsett vilken typ av medicintekniska produk-
ter det handlar om. Information om rapporteringsrutiner 
samt en blankett finns på följande sida: www.lv.se under 
fliken Hälso- och sjukvård/Medicintekniska produkter. 
Blanketten återfinns även på Inspektionen för vård och om-
sorgs (IVO:s) webbplats. www.ivo.se.



16 • INFORMATION FR ÅN L ÄKEMEDELSVERKET 5 : 2016

NYHETER OCH R APPORTER

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se

Rättelse i behandlingsrekommendationen  
“Läkemedelsbehandling av gikt”

I nummer 3 av tidskriften som publicerades i maj 2016, 
publicerades en något missvisande tabell i behandlingsre-
kommendationen ”Läkemedelsbehandling av gikt”. Tabell II 
som tar upp läkemedel och livsstilsfaktorer som höjer urin-
syranivån inkluderade spironolakton. Spironolakton sänker 
den renala uratutsöndringen men hämmar samtidigt den 
endogena uratbildningen, varför nettoeffekten blir att  
serumnivån inte påverkas. Därför har spironolakton tagits 
bort ur tabellen som nu är korrigerad.

Tabell II. Läkemedel och livsstilsfaktorer som höjer 
urinsyranivån.

Läkemedel Livsstilsfaktorer

Tiaziddiuretika Högt intag av animaliskt  
protein

Furosemid Födoämnen sötade med 
fruktos

Acetylsalicylsyra < 2 g/dygn Högintensiv muskelträning

Ciklosporin Övervikt

Takrolimus Alkohol

Litium

Etambutol

Fenylbutazon

Nikotinsyra

Rättelse i bakgrundsdokument ”Neuroleptika vid 
drogutlösta psykoser hos barn och ungdomar”

I bakgrundsdokumentet ”Neuroleptika vid drogutlösta psykoser hos barn och ungdomar” som publicerades i nummer 4  
av Information från Läkemedelsverket i juni 2016, infördes under redaktionens bearbetning av texten en ändring som ledde 
till ett olyckligt sakfel. Meningen återfinns på sidan 78 under avsnittet om agiterat delirium. Bensodiazepiner bidrar inte till 
uppkomsten av agiterat delirium utan utgör en hörnsten i behandlingen av tillståndet, något som framgick i författarens  
ursprungliga text. 

Den korrekta skrivningen lyder:
”Viktigt att nämna om behandlingen av vissa drogrelaterade psykosliknande tillstånd som skulle kunna tänkas drabba även 
ungdomar är excited delirium syndrome (agiterat delirium), som är ett livshotande tillstånd där bensodiazepiner utgör grun-
den i behandlingen.”

Detta har korrigerats i de webbpublicerade versionerna av tidskriften och bakgrundsdokumentationen.
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Fortsatt hög vaccinationstäckning

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten presente-
rade i juni en sammanställning av barnvaccinationspro-
grammet 2015. Den gemensamma rapporten visade att 
de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta 
och under god kontroll och att vaccinerna har god  
säkerhetsprofil. 

Det övergripande målet med barnvaccinationsprogrammet 
är att förbättra folkhälsan genom att ge ett gott skydd mot 
allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i be-
folkningen.

Under 2015 var vaccinationstäckningen i programmet 
fortsatt hög. Över 97 % av 2-åringarna var fullvaccinerade 
enligt för dem gällande schema. Andelen flickor som är 
vaccinerade mot HPV ligger kvar på omkring 80 %. Vaccina-
tionstäckningen för HPV är lägre än målsättningen på över 
90 % och detta även om man tar hänsyn till en viss underrap-
portering till vaccinationsregistret.

Läkemedelsverket har via biverkningsrapporteringen följt 
upp säkerheten på de vaccin som använts inom det allmänna 
vaccinationsprogrammet som visar att 553 rapporter om 
misstänkta biverkningar inkommit under 2015 för över 
1,1 miljoner administrerade doser av vaccin. Genomgången 
av de inrapporterade biverkningarna visar att vaccinerna har 
en god säkerhetsprofil. De rapporter som inkom från hälso- 
och sjukvården under året omfattade i huvudsak redan kända 
och övergående biverkningar.

Det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar 
tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, allvarlig 
sjukdom av Haemophilus influenzae typ b (Hib), allvarlig 
pneumokocksjukdom, mässling, påssjuka, röda hund (MPR) 
samt för flickor även infektion med humant papillomvirus 
(HPV). Därtill vaccineras barn i definierade riskgrupper även 
mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker.

Mer information om barnvaccinationer finns på www.lv.se, 
fliken Allmänhet, Allmänt om vacciner och vaccination, 
Barnvaccinationer.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om  
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se
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De senaste årens tillsyn visar att det fortsatt förekommer 
många brister hos försäljningsställen för receptfria läke-
medel. Oanmäld handel är fortsatt den vanligaste inrap-
porterade bristen och en av de allvarligare. Det visar 
Läkemedelsverkets tillsynsrapport om handel med  
receptfria läkemedel för åren 2014–2015. 

– Att läkemedel säljs i verksamheter där man saknar känne-
dom om eller kringgår regelverket är allvarligt. Vår samlade 
bedömning utifrån enkätsvar, bristrapporter, omvärldssig-
naler och myndighetens egen tillsyn är att många verksam-
hetsutövare fortfarande har en bit kvar för att leva upp till 
de krav som ställs, säger Katarina Fors, gruppchef på 
Läkemedelsverket.

I maj 2014 skickade Läkemedelsverket ut en webbenkät 
till kommunerna. Syftet var att få en bild av kommunernas 
kontroll av detaljhandeln med receptfria läkemedel och 
handlarnas följsamhet till regelverket samt att identifiera 
eventuella behov av riktade tillsynsinsatser.

Av landets 290 kommuner svarade 197. De vanligaste bris-
terna som kommunerna iakttagit var bristande skyltning om 
åldersgräns och säljförbud för nikotinläkemedel vid miss-
tanke om langning. På andra plats kom förvaring och/eller 
exponering av läkemedel. Sedan följde brister i eller avsaknad 
av egenkontrollprogram, liksom kontroll av utgångsdatum 
på läkemedel.

– En av slutsatserna i tillsynsrapporten är att tydligare och 
enklare vägledning skulle ge verksamhetsutövarna bättre 
förutsättningar för att kunna följa reglerna. Läkemedelsverket 
ser också ett behov av att utveckla utbildningar och vägled-
ning till kommunerna, även om det idag formellt inte ingår i 
Läkemedelsverkets uppdrag. Dessutom kommer utökad fält-
tillsyn i samverkan med kommunerna att prioriteras, säger 
Katarina Fors.

Flera av de problemområden som synliggjorts genom 
enkäten är tänkta att ses över i den pågående apoteksut- 
redningen Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteks- 
marknaden (dir. 2015:118).

Tillsynsrapport för åren 2014–2015 finns på Läkeme-
delsverkets webbplats www.lv.se.

Kunskapsnivån kring försäljning av receptfria 
läkemedel behöver öka

Läkemedelsverket överlämnade i somras till Social- 
departementet resultatet av regeringsuppdraget att be-
lysa tidssambandet mellan vaccination med Pandemrix 
och narkolepsi. Studien visar att de flesta insjuknar inom 
två år efter vaccination, men att tiden mellan första sym-
tom på narkolepsi till diagnos i patientregistret är lång 
och med stor variation. 

Läkemedelsverket har, på uppdrag av Socialdepartementet, 
tillsammans med Karolinska Institutet och Uppsala Clinical 
Research Center, genomfört en forskningsstudie för att belysa 
tidsförhållanden mellan vaccination med Pandemrix och 
debut av symtom på narkolepsi.

För att besvara studiens huvudfråga beräknades hur antalet 
som årligen insjuknar i narkolepsi förändrats under studie- 
perioden bland vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Olika 
sätt att definiera insjuknandetidpunkt har använts, nämligen 
tidpunkt för första patientrapporterade symtom, första specia-
listvårdskontakt respektive för diagnos i register.

Resultat och slutsatser
• De flesta fallen rapporterar första symtom på narkolepsi 

under första året efter vaccination, men i viss utsträck-
ning också under år 2. Detta resulterar i en markant 
riskökning jämfört med ovaccinerade under första året. 

• Tidsintervallet mellan patientens rapporterade första 
symtom och diagnos i patientregistret är långt, i genom-
snitt 67 veckor och mycket varierande mellan individer. 
Denna fördröjning tycks vara likartad mellan vaccinerade 
och ovaccinerade och ses under hela studieperioden. 

• Riskökningen mätt från diagnosdatum är tydlig redan 
tidigt i studieperioden, vilket talar för att den inte be-
tingats av ökad uppmärksamhet hos sjukvården och 
patienterna. Det finns sannolikt individer som haft sina 
första symtom inom studieperioden men som på grund 
av den långa tiden till diagnos i patientregistret inte 
fångats i studien.

Studiens resultat visar att största delen av de narkolepsi-
fall som bedömts i studien insjuknar inom två år efter vacci-
nation. En betydande och individuellt varierande fördröj-
ning gällande tid från första symtom till diagnos försvårar 
bedömningen.

Läs studien i sin helhet på www.lv.se under Publikationer/ 
Rapporter.

Pandemrixstudie: De flesta insjuknar inom två år efter 
vaccination men ofta lång fördröjning till diagnos

https://lakemedelsverket.se/upload/apotek-och-handel/Tillsynsrapport%202014-2015%20Detaljhandel%20med%20vissa%20receptfria%20l%C3%A4kemedel.pdf
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För att nå miljömålen till år 2020 krävs att alla parter 
tar ökad miljöhänsyn vid utveckling, tillverkning och 
användning av läkemedel, medicintekniska produkter, 
kosmetiska produkter och tatueringsfärger. Myndigheter, 
industrin, sjukvården och inte minst den akademiska 
forskningen behöver samarbeta för att arbeta fram lös-
ningar utifrån flera perspektiv. Läkemedelsverket har 
genom sin verksamhet en viktig del i detta arbete. 

Sedan den 1 januari 2007 har Läkemedelsverket ett samlat 
ansvar för miljöfrågor med anknytning till verkets verksam-
hetsområde, så kallat sektorsansvar. Läkemedelsverket har 
även ansvar för etappmålet Ökad miljöhänsyn i EU:s läkeme-
delslagstiftning och internationellt.

De miljömål som i föregående analys har bedömts vara 
mest relevanta för Läkemedelsverkets verksamhet är Genera-
tionsmålet och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt de 
miljökvalitetsmål som påverkas av tillverkning och använd-
ning av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska 
produkter och tatueringsfärger.

För arbetet med sektorsansvaret för miljö har Läkeme-
delsverket identifierat sex övergripande åtgärder. Dessa är 

utformade efter ett livscykelperspektiv för produkterna. 
Inom respektive åtgärd har aktiviteter för att nå miljömålen 
identifierats.
• Ökad miljöhänsyn vid tillståndsgivning av läkemedel.
• Förbättra kunskapen om och minska exponering av 

ämnen med miljöskadliga egenskaper.
• Verka för samlad och tillgänglig miljöinformation för 

läkemedel.
• Minska utsläpp av miljöpåverkande ämnen vid tillverk-

ning.
• Minska miljöpåverkan vid användning av läkemedel, 

medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och 
tatueringsfärger.

• Stimulera utveckling av produkter med låg total miljö- 
påverkan.

Läs även Rapport från Läkemedelsverket: Handlingsplan 
för hur Läkemedelsverket fram till 2020 ska verka för att nå 
miljömålen på www.lv.se/Om Läkemedelsverket/Miljöar-

bete samt artikeln Hur påverkar medicinska produkter re-
geringens miljömål? i Information från Läkemedelsverket 
nummer 3 2016.

Läkemedelsverket redovisar handlingsplan  
för att nå regeringens miljömål

EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säker-
hetskommitté PRAC har utvidgat en granskning, som 
ursprungligen endast omfattade kanagliflozin, till att 
också inkludera dapagliflozin och empagliflozin som 
hör till samma läkemedelsgrupp (SGLT2-hämmare). 

EMA inledde i april en granskning av diabetesläkemedlet 
kanagliflozin sedan en ökning av amputationer, i huvudsak 

tåamputationer, hade observerats i en pågående klinisk stu-
die som kallas CANVAS. Omfattningen av denna gransk-
ning har utvidgats då den potentiella risk som utvärderas för 
kanagliflozin kan vara relevant även för de andra läkemedlen 
i denna grupp, dapagliflozin och empagliflozin.

Patienter rekommenderas att kontakta sin läkare om de 
har några frågor.

För mer information se www.lv.se.

Läkemedelssäkerhet, regeländringar, medicinteknik eller något annat – vad vill du läsa om  
i Information från Läkemedelsverket? Tipsa redaktionen via tidningsredaktionen@mpa.se

https://lakemedelsverket.se/overgripande/Om-Lakemedelsverket/Miljoarbete/
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Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga 
kommitté CHMP stödjer säkerhetskommitténs (PRAC) 
granskning av Zydelig (idelalisib), som bekräftar att lä-
kemedlets nytta uppväger riskerna vid behandling av två 
typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 
och follikulärt lymfom. PRAC:s granskning bekräftar 
även att det föreligger en risk för allvarliga infektioner 
med Zydelig, inklusive Pneumocystis jiroveci-pneumoni, 
varför rekommendationerna som utfärdades i början av 
granskningen har uppdaterats för att hantera denna risk. 

Granskningen av Zydelig inleddes sedan en ökad frekvens av 
allvarliga biverkningar relaterade till infektioner, såsom 
lunginflammation, observerats i tre kliniska studier hos pa-
tienter som fick Zydelig eller placebo som tillägg till bak-
grundsbehandling (kombinationsbehandling för vilken  
Zydelig inte är godkänd). Även om läkemedlet i dessa studier 
inte användes så som det för närvarande är godkänt, ansågs 
risken för allvarlig infektion vara relevant för den godkända 
användningen. PRAC rekommenderade därför att alla patien-
ter som behandlas med Zydelig bör ges antibiotika för att 
förhindra Pneumocystis jiroveci-pneumoni under behand-
lingen och upp till två till sex månader efter avslutad be-
handling. Patienterna bör också övervakas för infektion, och 
blodprov för vita blodkroppar bör tas regelbundet,  
eftersom ett lågt antal kan öka risken för infektion. Behand-
ling med Zydelig ska inte heller påbörjas hos patienter som 
har en pågående systemisk infektion.

I början av granskningen hade PRAC, som en försiktig-
hetsåtgärd, rekommenderat att inte påbörja behandling med 
Zydelig hos tidigare obehandlade patienter med KLL vars 
cancerceller har vissa genetiska mutationer (17p-deletion 
eller TP53). PRAC konstaterade senare att behandling med 
Zydelig kunde inledas hos sådana patienter under förutsätt-
ning att ingen alternativ behandling är lämplig och att de 
överenskomna åtgärderna för att förhindra infektion följs.

CHMP stödjer PRAC:s rekommendationer för använd-
ning av Zydelig. CHMP:s utlåtande sänds nu vidare till 
Europeiska kommissionen för ett legalt bindande beslut i 
alla medlemsstater.

Mer information finns på www.lv.se.

Information till vårdpersonal
• Ökad förekomst av allvarliga biverkningar inklusive döds-

fall sågs i tre kliniska prövningar i behandlingsarmen där 
tillägg av Zydelig till standardbehandling vid första linjens 

KLL och recidiverande indolent non-Hodgkins lymfom 
utvärderades. Den procentuella andelen dödsfall i be-
handlingsarmarna var 8 % i KLL-studien och 8 % och 5 % 
i lymfomstudierna, jämfört med 3 %, 6 % respektive 1 % i 
placeboarmarna. De extra dödsfallen orsakades främst av 
infektioner, inklusive Pneumocystis jiroveci-pneumoni och 
cytomegalovirusinfektioner. 

• Dessa studier inkluderade patienter med sjukdoms- 
karakteristika som skiljer sig från dem som omfattas av 
de godkända indikationerna för Zydelig och undersökte 
kombinationer av läkemedel som för närvarande inte är 
godkända och som kan ha påverkat infektionsfrekvensen. 
Betydelsen av dessa resultat för den godkända använd-
ningen av Zydelig är därför begränsad, men tyder på  
ett behov att skärpa åtgärderna för att minimera risken 
för infektion.

• Förutsatt att de förstärkta åtgärderna för att minimera 
risken för infektion följs (se nedan), kan Zydelig fortsätta 
att användas i kombination med rituximab hos KLL- 
patienter som har fått åtminstone en tidigare behand-
ling, och som monoterapi hos patienter med follikulärt 
lymfom som är okänsliga för två linjers behandling.

• Zydelig kan också användas i kombination med rituximab, 
som första linjens behandling av patienter med KLL 
som har de genetiska mutationerna 17p-deletion eller 
TP53, under förutsättning att ingen alternativ behand-
ling är lämplig och att de nedanstående åtgärderna för 
att minska risken för infektion följs.  

• Patienterna ska informeras om risken för allvarliga  
infektioner med Zydelig. Behandling med Zydelig får 
inte påbörjas hos patienter med några tecken på pågående 
systemisk infektion.

• Alla patienter bör få profylax mot Pneumocystis jiroveci- 
pneumoni under behandlingen och upp till två till sex 
månader efter avslutad behandling. Patienter bör 
övervakas för respiratoriska tecken och symtom. Regel-
bunden klinisk och laboratoriemässig övervakning för 
cytomegalovirusinfektion rekommenderas också och 
specifik vägledning ingår i den uppdaterade produkt- 
resumén (SmPC).

• Patienterna bör också ha regelbundna kontroller av sina 
blodvärden för att upptäcka neutropeni. I fall där  
patienten har måttlig eller svår neutropeni kan behand-
ling med Zydelig behöva avbrytas, i linje med den 
uppdaterade produktresumén.

Brev skickas ut till sjukvårdspersonal med information 
om dessa förändringar.

CHMP bekräftar rekommendationer för användning 
av Zydelig
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Granskning av faktor VIII-läkemedel och risken  
för utveckling av antikroppar hos patienter som  
påbörjar behandling vid hemofili A
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskom-
mitté PRAC har påbörjat en granskning av läkemedel 
som innehåller koagulationsfaktor VIII, i syfte att utvär-
dera risken för utveckling av antikroppar (inhibitorer) 
hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A. 
Orsaken till detta är en nyligen publicerad studie som 
antyder att antikroppar utvecklas i högre grad hos patien-
ter som behandlas med faktor VIII-läkemedel som till-
verkas med DNA-rekombinant teknologi jämfört med 
hos de patienter som behandlas med plasmaderiverade 
faktor VIII-läkemedel. 

Faktor VIII är en blodkoagulationsfaktor som saknas hos 
patienter med hemofili A. Faktor VIII-läkemedel ges till 
dessa patienter antingen för att behandla blödningar eller 
regelbundet som profylax, för att blodet ska kunna koagulera 
på ett normalt sätt. Plasmaderiverade faktor VIII-läkemedel 
utvinns från human blodplasma, till skillnad från rekom- 
binanta faktor VIII-läkemedel som produceras genom bio-
teknologiska metoder.

Utveckling av antikroppar är ett problem och en utmaning 
vid behandling både med plasmaderiverade och rekombi-
nanta faktor VIII-läkemedel. Antikropparna produceras av 
den egna kroppen hos en del patienter som en reaktion mot 
faktor VIII-läkemedlet, framför allt hos tidigare obehandla-
de patienter. Utveckling av antikroppar kan leda till en 
minskning av den terapeutiska, blödningskontrollerande 
effekten av läkemedlet.

PRAC kommer nu att utvärdera data från den senaste 
studien tillsammans med alla övriga relevanta data som 
finns tillgängliga gällande plasmaderiverade och rekombi-
nanta faktor VIII-läkemedel. Den europeiska läkemedels-
myndigheten kommer därefter att överväga konsekvenserna 
av denna granskning för tidigare obehandlade patienter 
med hemofili A och om det finns behov av riskminimerings-
åtgärder eller andra förändringar gällande försäljningstill-
ståndet av dessa läkemedel.

Mer information finns på www.lv.se.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer 
att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter 
med modifierad frisättning och depottabletter innehål-
lande paracetamol, som finns i flera EU-länder. Dessa är 
utformade för att frisätta paracetamol under en längre 
tid än beredningar med omedelbar frisättning av para-
cetamol (som frisätter den aktiva substansen snabbare 
och inte ingår i denna granskning). 

Det sedvanliga sättet för att bedöma och hantera överdoser 
och förgiftningar med paracetamol är utformat för bered-
ningar med omedelbar frisättning. Under de senaste åren 

har ett antal fall av överdosering med vissa paracetamoltablet-
ter med modifierad frisättning förekommit som tyder på att 
det sedvanliga sättet att riskbedöma och behandla paraceta-
molförgiftningar inte är anpassat för denna beredningsform. 

Granskningen kommer att utföras av EMA:s säkerhets-
kommitté PRAC, efter en begäran från Läkemedelsverket. 
PRAC kommer att utvärdera tillgängliga data angående 
risker med överdosering av paracetamol i tabletter med mo-
difierad frisättning och depottabletter samt om några ytter-
ligare åtgärder behöver vidtas. Under utvärderingstiden bör 
patienter som har frågor om dessa läkemedel diskutera dem 
med sin läkare eller apotekspersonal.

EMA granskar paracetamol med modifierad  
frisättning

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se
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EMA inleder översyn av läkemedel som innehåller 
retinoider 
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett 
en översyn av läkemedel som innehåller retinoider. 
Översynen ska utvärdera de åtgärder som sedan tidigare 
vidtagits för att förebygga graviditet samt för att minimera 
den möjliga risken för neuropsykiatriska störningar vid 
behandling med retinoider. 

Retinoider (som omfattar de verksamma ämnena acitretin, 
adapalen, alitretinoin, bexaroten, isotretinoin, tazaroten 
och tretinoin) tas peroralt eller appliceras på huden som 
kräm eller gel och används för att behandla flera olika hud-
sjukdomar, såsom akne och psoriasis. Några retinoider an-
vänds också för att behandla vissa cancerformer.

Perorala retinoider kan ha en fosterskadande effekt. Dessa 
läkemedel ska därför inte användas av gravida kvinnor. Ett 
graviditetsförebyggande program (Pregnancy Prevention 
Programme, PPP) har implementerats inom EU. För retinoi-
der som appliceras på huden har man inte i samma utsträck-
ning kunnat visa belägg för en fosterskadande effekt, men den 
generella rekommendationen är att dessa läkemedel inte bör 
användas under graviditet.

Även om dessa graviditetsförebyggande program har bi-
dragit till att minska antalet graviditeter hos kvinnor som tar 
perorala retinoider förekommer det att graviditeter inträffar. 

En nyligen genomförd analys av PPP för isotretinoin, som 
innefattade data som tillkommit efter godkännandet samt  
publicerade studier, väckte frågor om hur väl dessa program 
följs i praktiken och om den bristfälliga samstämmigheten på 
EU-nivå. Det finns också oklarheter kring vidtagna graviditets-
förebyggande åtgärder för retinoider som appliceras på huden.

Som ett resultat av en begäran från Storbritanniens läke-
medelsmyndighet inleder EMA:s säkerhetskommitté PRAC 
en granskning av de graviditetsförebyggande åtgärder som 
sedan tidigare vidtagits i samband med retinoidbehandling. 
Granskningen inkluderar också en översyn av de varningar 
och rekommendationer som finns i produktinformationen 
för alla läkemedel som innehåller retinoider, för att säker-
ställa att de är effektiva och ändamålsenliga.

PRAC utvärderar även det möjliga sambandet mellan  
retinoider och neuropsykiatriska störningar såsom depres-
sion, ångest, psykotiska tillstånd och självmordsbeteende. 
Varningar angående detta finns redan i produktinformatio-
nen för vissa av dessa läkemedel. PRAC granskar utform-
ningen av dessa varningar för att säkerställa att de återspeglar 
det aktuella kunskapsläget för både perorala retinoider och 
retinoider som appliceras på huden.

Patienter som behandlas med retinoider och har frågor 
om sin medicinering med anledning av denna översyn bör 
prata med sin läkare.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2016 finns på www.lakemedelsverket.se
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Frågor till Läkemedelsverket

? Läkemedelsverket tar emot och besvarar frågor som rör våra ansvarsområden. Här tar vi upp 
några frågor och svar som vi tror att fler än frågeställaren kan vara intresserade av. Frågorna på 
denna sida har besvarats av farmaceut och vid behov kvalitetssäkrats av kliniker inom området. 
De besvaras framför allt med utgångspunkt från godkänd produktinformation eller andra dokument 
som Läkemedelsverket och EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, står bakom.
    Har du en fråga? Vi nås via e-post registrator@mpa.se eller telefon 018-17 46 00. Växeln är 
öppen helgfria vardagar 8.00–16.30. Allmänheten kan ringa direkt till Läkemedelsupp- 
lysningen på telefon 0771-46 70 10, helgfria vardagar 8.00–20.00. Det finns även mycket  
information riktad till allmänheten på Läkemedelsverkets webbplats, lv.se/lmu.

Kan man ta paracetamol tillsammans med acetylcyst-
ein med tanke på att acetylcystein är antidot vid para-
cetamolförgiftning?
Ja, man kan kombinera paracetamol med acetylcystein. 
Acetylcystein påverkar inte paracetamols effekt utan skyddar 
levern vid överdos av paracetamol.

Paracetamol bildar i levern en cytotoxisk metabolit. Vid 
normal dosering av paracetamol skyddas cellerna av gluta-
tion. Vid en överdos kan glutation helt förbrukas vilket leder 
till celldöd och leverskada. Acetylcystein bryts ner till cystein,  
som stimulerar leverns produktion av glutation. Om man 
påbörjar behandling med acetylcystein i tid skyddas lever-
cellerna och man kan undvika leverskada.

Vad är skälet till att man endast ska ge ett läkemedel 
i taget vid tillförsel via sond? Är det på grund av inter- 
aktionsrisk mellan läkemedlen? Det är svårt att hitta 
den information jag behöver.
Det beror delvis på interaktionsrisken. Förutom de interak-
tioner (farmakodynamiska och farmakokinetiska) som kan 
uppstå vid vanlig oral administrering av läkemedel till-
kommer ytterligare risker vid tillförsel via sond (enteral ad-
ministrering). Den ökade hanteringen och manipuleringen 
av läkemedelsformerna vid enteral administrering innebär risk  
att fysikaliska interaktioner ska uppstå mellan läke medels-
substanserna. Ett större antal läkemedel som tillförs via sond  
ökar också risken för ocklusion, och därmed risk för att pati- 
enten vare sig får i sig läkemedel eller näring. På grund av 
denna ökade osäkerhet är därför rekommenda tionen att ge 
ett läkemedel i taget, även om vi är medvetna om att detta 
inte alltid är praktiskt genomförbart (ibland på grund av 
tidsbrist, andra gånger på grund av att patienten har vätske-
restriktion). Denna osäkerhet i exponering och behand-
lingseffekt medför ytterligare krav på att uppföljning av 
önskad behandlingseffekt och biverkningar utförs. För pati- 
enter som behöver läkemedelstillförsel via sond ska det alltid 
noggrant övervägas om något läkemedel kan sättas ut eller 
om någon annan administreringsväg kan användas.

Tyvärr finns det begränsat med forskningsresultat vad det 
gäller tillförsel av läkemedel via sond. För enstaka läkemedel 
har företagen testat detta i kliniska studier och tagit med 

informationen i produktresuméerna. Det finns inget krav att 
företagen behöver ha med denna dokumentation. Specifik 
information om interaktioner mellan läkemedel vid enteral 
tillförsel är ännu svårare att hitta, och det saknas i princip 
alltid information om vad som händer när två eller fler läke-
medel krossas och ges tillsammans.

Information om administreringssätt finns under rubrik 
4.2 i produktresumén. De europeiska riktlinjerna till före-
tagen om hur de ska skriva produktresuméerna anger att 
detta avsnitt ska innehålla ”den relevanta information som 
behövs för att läkemedlet ska kunna administreras korrekt”. 
Det står också att ytterligare information för att underlätta 
administrering ska redovisas när sådana data finns.

Mer information om enteral läkemedelsadministrer ing  
finns i Läkemedelsverkets kunskapsstöd från 2013 (Informa- 
tion från Läkemedelsverket nr 2:2013 eller www.lv.se/Hälso- & 

sjukvård/Behandlingsrekommendationer).

På vissa av mina mediciner står det att de ska tas i 
samband med måltid. Varför ska man göra det och 
vad räknas egentligen som en måltid?
En rekommendation angående samtidigt födointag kan ha 
flera anledningar. En anledning kan vara att vissa läkemedel 
irriterar magen mindre om de tas tillsammans med mat  
istället för på fastande mage. Födorekommendationer kan 
också bero på interaktioner där samtidigt födointag kan 
minska, öka, förlångsamma eller snabba på upptaget av läke-
medlet från mage och tarm. Till exempel får vissa mediciner 
sämre effekt om de tas tillsammans med mjölkprodukter 
medan andra kan ge kraftigare effekt med ökad risk för biverk-
ningar om de tas tillsammans med grapefrukt. En del läkeme-
del får inte tas tillsammans med något annat än vanligt vatten.

Många mediciner kan tas både med och utan mat men 
det är ofta bra att ta medicinen i samband med en måltid. 
Dels är det lättare att komma ihåg att ta den, dels kan risken 
för biverkningar från magen minska.

Generella begrepp för måltid är frukost, middag och kvälls- 
mat. Begreppet måltid kan variera mellan olika läkemedel. 

Det är viktigt att läsa i produktinformationen vad som 
gäller för varje specifikt läkemedel. 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedelsupplysningen/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/
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                Giftinformationscentralen
Den svenska Giftinformationscentralen startade 1960 som en av de första i Europa. Sedan 2009 är centralen en själv-
ständig enhet inom Läkemedelsverket. GIC:s huvuduppgift är att per telefon informera sjukvård och allmänhet om risker 
och symtom vid olika typer av akut förgiftning, samt att ge råd om lämplig behandling. Här följer information om 
aktuella frågeställningar inom vårt område.
   Vill du rådfråga GIC i samband med ett aktuellt förgiftningsfall kan du nå oss på vårt telefonnummer för  
sjukvårdspersonal: 08-736 03 84. 

Inledning
Den populäraste drogen
Koffein är världens mest använda psykoaktiva ämne och 
konsumeras dagligen av cirka 90 % av jordens vuxna befolk-
ning (1). Det huvudsakliga intaget sker i form av kaffe som, 
efter fossila bränslen, varit den mest inkomstbringande han- 
delsvaran för tredje världen under efterkrigstiden (2). I de 
nordiska länderna konsumeras mer kaffe än någon annan- 
stans i världen, med ett genomsnittligt intag om tre koppar 
per person och dygn. Även om den svenska kaffekonsum-
tionen gått ner något sedan rekordåren på 70-talet (då vi 
konsumerade elva kilo per person och år jämfört med cirka 
åtta kilo idag) har den totala konsumtionen av koffein för-
modligen inte minskat eftersom vi nu allt oftare konsumerar 
koffein i andra former (3). 

Koffein som receptfritt läkemedel
Renframställt koffein har under många år kunnat köpas på 
svenska apotek som receptfritt läkemedel för att motverka 
”tillfällig trötthet”. Tabletterna innehåller 100 mg, vilket 
motsvarar koffeinhalten i en kopp kaffe. Överkonsumtion av 
kaffe kan leda till välbekanta symtom som oro, sömnsvårig-
heter, tremor och hjärtklappning men knappast till signifi-
kant koffeinförgiftning*. Koffeintabletter kan däremot leda 
till mycket allvarliga förgiftningar med symtom som kräk-
ningar, hypotension, hjärtrytmrubbningar och kramper. 
Letala koffeinförgiftningar dödar genom att orsaka ventrikel- 
flimmer (4).

Förpackningsstorleksreformen
År 2004 begränsade Läkemedelsverket storleken på för-
packningarna av receptfria koffeintabletter till maximalt 
30 tabletter sedan man vid Rättsmedicinalverket påträffat en 
ökning av antalet dödsfall till följd av koffeinförgiftning, de 
flesta självmord. Av de 20 svenska dödsfall som konstaterats 
mellan 1993 och 2010 inträffade 15 under perioden 2002–
2007. Från maj 2007 till september 2009 påträffades emeller- 
tid inga fall av dödlig koffeinförgiftning, vilket kan förmo-

d as ha varit en fördröjd effekt av det begränsade utbudet. 
Såväl den totala försäljningen av receptfria koffeintabletter 
som antalet telefonförfrågningar till Giftinformations cen- 
tralen rörande koffeinförgiftning mer än halverades under 
2004–2005 (5).

”När bekanta droger framställs på obekanta sätt, och  
styrkan ökar till hittills obekanta nivåer, ökar också ound- 
vikligen missbruket, om än inte alltid linjärt. Detta är 
ett betydelsefullt och återkommande tema i drogernas 
historia. Vin är jämfört med konjak vad opium är jäm-
fört med morfin, med vad koka är jämfört med kokain 
och shagtobak jämfört med den moderna cigaretten. 
Historien om de psykoaktiva preparaten påminner om 
kapprustningen. Teknik ens så kallade framsteg ökar ständ- 
igt riskerna för mänskligheten.”

David T. Courtwright, Vanans makt (över sättning Gabriel Setterborg)

Koffein som livsmedel
Fröet till förpackningsreformens nederlag såddes emellertid 
redan innan reformen genomfördes. Ett EU-direktiv från 
2002 möjliggjorde oreglerad användning av koffein som 
”ingrediens” i livsmedel, i tillägg till den tidigare förekom-
m ande och i andra lagrum reglerade livsmedelsanvändningen 
som ”aromämne” (6). Detta direktiv öppnade dörrarna för 
en oemotståndlig marknad för koffeinhaltiga produkter. 
Marknadens lockelse synliggörs av förhållandet att man på 
svenska apotek idag kan köpa såväl det receptfria läkemedlet 
koffein som kosttillskottet koffein. Båda produkterna inne- 
håller koffeintabletter på 100 mg, men läkemedelsförpack-
ningarna får innehålla högst 30 tabletter samtidigt som 
kosttillskottets förpackningar i princip är oreglerade och för 
närvarande säljs i burkar om 50 stycken. Utanför apoteken, 
inte minst på internet, växer utbudet av koffeinhaltiga bant-
ningspreparat och prestationsförhöjare år efter år. Dessa pro-
dukter kan i vissa fall innehålla avdelade doser om 500 mg 

Koffeinförgiftning

* Den som vill roa sig med att undersöka vilka orimliga mängder koffeinhaltiga drycker som måste inmundigas för att komma upp i dödlig dos 
koffein (150 mg/kg motsvarande cirka 15 liter bryggkaffe) kan utnyttja redskapet ”caffeine calculator” på webben (http://www.caffeine- 
informer.com/death-by-caffeine) (7).
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eller utgöras av häpnadsväckande kvantiteter rent koffein i 
pulverform för hemmaberedning av ”energidrycker”.

Det är i dagsläget inte klarlagt om denna utveckling lett 
till en ökad incidens av förgiftningar i samhället. Rättsmedi-
cinalverket har inte publicerat någon genomgång av antalet 
årliga koffeindödsfall sedan 2010 och aktuella samtalsdata 
från Giftinformationscentralen visar visserligen en återgång 
till nivåerna från före 2004, men ingen ökning utöver dessa. 

Man kan dock förmoda att akuta koffeinförgiftningar 
kommer att fortsätta att påträffas i den kliniska vardagen 
och att förgiftningsmedlets identitet, som en följd av dagens 
brokiga utbud, ofta kan vara okänd för både patienten och 
för den behandlande läkaren, liksom i den följande fall-
beskrivningen. 

Symtom och behandling
Koffeinförgiftning kan, som framgår av det rapporterade 
fallet, medföra livshotande symtom som är viktiga att känna 
igen för klinikern eftersom en korrekt diagnos påverkar 
handläggningen. 

Verkningsmekanism
Koffein verkar stimulerande på det centrala nervsystemet 
och kardiovaskulärt. Det verkar också på muskulaturen 
genom att öka den endogena katekolaminfrisättningen 
(genom adenosinreceptorantagonism) och öka den intracellu - 
lära kalkhalten (genom fosfodiesterashämning och effekter  
på ryanodinreceptorn) i dessa organ. 

Symtomen i det presenterade fallet är typiska med kräkning-
ar, agitation, tremor, takykardi och blodtryckssänkning (till 
följd av vasodilatation) samt risk för ventrikelflimmer (se 
Faktaruta 1) (8).

Triaden hyperglykemi, hypokalemi och laktacidos är karakt - 
eristisk och orsakas av stimulering av β2-receptorer, huvud-
sakligen i muskulaturen. En ökad glukosmetabolism leder till 
en ökad bildning av pyruvat som ett mättat aerobt maskin eri 
inte hinner omsätta. Pyruvatansamlingen är källan till laktaci-
dosen som alltså inte orsakas av syrebrist. β2-stimul eringen av 
muskelcellerna leder också till en ökad aktivitet i Na-K-pum-
pen i cellmembranet och en förflyttning av kalium till intra-
cellulärrummet. Kalium försvinner alltså inte ur kroppen och 
en oförsiktig översubstitution i akut skedet kan medföra en 
hyperkalemi när de toxiska effekterna avtar (8).  

Förutom att utgöra diagnostiska ledtrådar signalerar en 
uttalad hypokalemi (s-K < 2,5), liksom en uttalad laktacidos 
(laktat > 5), att det föreligger en uttalad toxisk påverkan som 

Fallbeskrivning 
En medelålders person fördes till medicinakuten på ett mindre sjukhus efter att ha fallit och slagit huvudet i golvet. Patienten hade 
påträffats av sin sambo i ett tillstånd av ångestladdad agitation, hade haft upprepade kräkningar och strax efteråt kollapsat. Det stod 
klart att patienten tagit en överdos av tabletter i suicidsyfte och ambulans personal medförde tomma förpackningar av ibuprofen, en 
epilepsimedicin samt ett ”utländskt bantningspiller”.

Patienten var initialt omväxlande uppjagad och somnolent med en puls på 170 och ett blodtryck på 90/50 mm Hg. En akut datortomografi av 
hjärnan vis ade inget avvikande. Vid återkomsten till medicinakuten tillstötte ventrikelflimmer och patienten förlorade medvetandet. Spontan 
cirkula tion återkom omedelbart efter defibrillering, men återfall till ventrikelflimmer inträff ade upprepade gånger trots behandling med amio-
daron. Patienten transport erades med helikopter till ett större sjukhus med tillgång till mer avanc erad intensivvård och placerades i respirator. 

Man hade vid denna tidpunkt inte klart för sig vilket förgiftningsmedel som låg bakom patientens allvarliga tillstånd. Ytterligare fem 
episoder av ventrikelflimmer som svarade på defibrillering uppkom under den första timmen efter ankomsten till det större sjukhuset. 
Laboratorieanalyser hade påvisat en uttalad hypokalemi (lägsta värde 1,5mmol/l), en laktacidos (högsta värde 18 mmol/l) samt en 
hyper glykemi (högsta värde 20 mmol/l). 

Man hade satt in en kaliuminfusion på det mot tagande sjukhuset för att behandla hypokalemin och startade på det större sjukhuset konti-
nuerlig dialys för att behandla den ihållande metaboliska acidosen. Sjukdomsförloppet, i kombination med analystriaden hypokalemi, 
laktacidos och hyper glykemi, ledde nu till misstanke om koffeinförgiftning och en internetsökning på bantningsprepa ratet vis ade också att 
koffein angavs som huvudingrediens. Denna information skulle kunna ha varit av stor vikt tidigare i förloppet då behandling med betablock-
erare kan motverka hjärtpåverkan vid koffeinförgiftning (se Faktaruta 1). I det aktuella fallet behövdes emellertid ingen ytterligare anti-
arytmisk behandling och patientens symtom klingade gradvis av under det följande dryga dygnet. Patienten medgav ”nävvis” intag av 
bantningsmedlet i suicidsyfte.

En s-koffeinkoncentration på 890 µmol/l påvis ades i blodprov taget cirka 7 timmar efter tablett intaget. Detta kan jämföras med koffein- 
koncentrationer på 770–1 100 µmol/l som har uppmätts hos människor som avlidit av koffein förgiftning och koncentrationer på cirka 
15 µmol/l som fås vid koffeinintag motsvarande en kopp kaffe (cirka 100 mg) (7).

Bantningspreparatet analyserades med NMR-spektroskopi på Läkemedelsverkets laboratorium och befanns innehålla 300 mg koffein/kapsel.

Faktaruta 1. Symtom och fynd vid koffein förgiftning  
(4,8–9).

Symtom/fynd
CNS: Oro, agitation, kramper.
Kardiovaskulära: Sinustakykardi, supraventrikulära- och 
ventrikulära arytmier, hypo-/hypertension, vasodilatation.
Muskuloskeletala: Tremor, fascikulationer, rabdo myolys.
Gastrointestinala: Kräkningar, hematemes. 
Laboratoriefynd: Hypokalemi, laktatstegring, hyperglykemi.
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bör tas omhand på intensivvårdsavdelning. Detta kan vara 
ett värdefullt surrogat för serumkoncentrationen av koffein 
som inte finns att tillgå som akutanalys.

Behandling
Behandlingen består av upprepade intravenösa doser benso-
diazepiner och betablockerare för att motverka sympato-
mimetiska symtom som agitation, kramper eller takyarytmier.  
Tillförsel av adrenergika med effekt på betareceptorer (adrena-
lin, noradrenalin) bör undvikas då de riskerar att förvärra 
förgiftningsbilden. Vid behandlingskrävande hypo tension or- 
sakad av vasodilatation används istället exempelvis fenylefrin.  
Uttalad hypokalemi korrigeras med viss försiktighet till  
de lägre delarna av normalintervallet. Koffein har en liten 
distributionsvolym och låg proteinbindningsgrad och kan 
vid allvarlig förgiftning avlägsnas effektivt med hemo- 
dialys (se Faktaruta 2) (4,8–9).  

Slutsats
Utbudet av produkter med mycket höga halter koffein har 
ökat dramatiskt i samhället under de senaste dryga tio åren. 
Denna utveckling har uppmärksammats relativt lite, kanske 
för att koffein framstår som mindre farligt vid sidan av de 
nya psykoaktiva substanser (ofta benämnda ”nätdroger”) 
som drabbat samhället under samma period. Det står emel-
l ertid klart att koffein, liksom övriga rusmedel i historien, 
följer den logik David Courtwright beskriver i sin utmärkta 
bok om drogernas historia, ”Vanans makt”, och som fångas 
i det inledande citatet: en utveckling mot alltmera potenta 
beredningar med allt större benägenhet att orsaka skada (2).

Myndigheternas möjligheter eller vilja att kontrollera ut-
budet av psykoaktiva substanser har genomgått en föränd-
ring sedan förpackningsstorleksreformen. Sedan ett antal år 
finns, som tidigare nämnts, koffeinpulver för egentillverk-
ning av ”energidrycker” till försäljning på internetsajter 
riktade mot den svenska marknaden. Säljarna rekommend-
erar en portionsdosering på ”1/16 tesked”, vilket ska mot-
svara 200 mg. Förpackningsstorlekar på 0,5 kg förekommer 
och dessa innehåller lika mycket koffein som 5 000 av apo-
tekets koffeintabletter eller 50 förpackningar av en storlek 
som 2004 belades med receptkrav. Denna utveckling har 
föranlett en varning till allmänheten från Livsmedelsverket 
och Giftinformationscentralen (10). 

Jumboförpackningarna av koffeinpulver räcker förutom 
till att producera 2 500 portioner hemlagad ”energidryck” 
också till att orsaka potentiellt livshotande förgiftningar hos 

47,6 individer med en kroppsvikt på 70 kg. Giftinforma-
tionscentralen vill därför med den aktuella fallbeskrivningen 
komplettera varningen till allmänheten med en kortfattad 
rekapitulation av symtom och behandling vid koffeinförgift- 
ning (se Faktaruta 1 och 2), riktad – inte minst – till landets 
akutmedicinare. 
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Faktaruta 2. Behandling vid koffeinförgiftning (4,8–9). 

Behandling
Diazepam 5–10 mg i.v. vid svår oro, agitation eller kramper.  
Upprepas vid behov.
Metoprolol 2,5 –5 mg i.v. vid supraventrikulära och vent- 
rikulära arytmier. Upprepas vid behov.
Kaliuminfusion kan övervägas vid [K+] < 3 mmol/l med 
målsättning att förhindra uttalad hypokalemi.
Fenylefrin 50 µg i.v. vid hypotension. Upprepas vid behov. 
Adrenalin och noradrenalin bör undvikas.
Hemodialys bör övervägas vid svår förgiftning med kramper  
eller arytmier (utöver sinustakykardi), i synnerhet vid sam- 
tidig uttalad laktacidos (laktat > 5 mmol/l) och/eller hypo-
kalemi ([K+] < 2,5 mmol/l).
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Humanläkemedel

Namn på läkemedel
ATC-kod: xxxxxxx 
Läkemedelsform, styrka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Innehavare av godkännande för försäljning: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Datum för godkännande: 9 september 2014
Godkännandeprocedur: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt en övergripande värdering av  
läkemedlets plats i terapin. Till skillnad från produktresuméer och bipacksedlar, som måste finnas för varje godkänt  
läkemedel, skrivs inte monografier för alla läkemedel, men för de flesta nya substanser eller nya indikationer.  
Monografierna finns även att läsa på Läkemedelsverkets webbplats, www.lv.se.

Briviact (brivaracetam)
ATC-kod: N03AX23 
Läkemedelsform, styrka: Tabletter (10, 25, 50, 75 och 100 mg), oral lösning (10 mg/ml), lösning för injektion/infusion 
(10 mg/ml)
Innehavare av godkännande för försäljning: UCB Pharma SA 
Datum för godkännande: 14 januari 2016
Godkännandeprocedur: Central procedur

Indikation
Briviact är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling 
av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos 
vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi.

Dosering
Den rekommenderade startdosen är antingen 50 mg/dag 
eller 100 mg/dag baserad på läkarens bedömning av beho-
vet av anfallsreduktion kontra möjliga biverkningar. Dosen 
bör administreras i två lika stora doser, en gång på morgonen 
och en gång på kvällen. Beroende på den enskilda patientens 
svar och tolerans kan dosen justeras i dosintervallet 50 mg/
dag till 200 mg/dag.

Inledning
Briviacts aktiva substans, brivaracetam, har visats ha en bind- 
ning till det synaptiska vesikelproteinet 2A (SV2A). Bind-
ning till SV2A tros vara den primära mekanismen för den anti- 
konvulsiva effekten för brivaracetam och levetiracetam som 
har liknande struktur (Figur 1). Brivaracetam och levetiracetam  
har till skillnad från många andra antiepileptika en relativt 
okomplicerad farmakokinetisk profil med hög biotillgäng-
lighet, huvudsakligen renal eliminering och låg risk för farma- 
kokinetiska interaktioner.

Figur 1. Strukturformel för brivaracetam (BRV) och 
levetiracetam (LEV).

BRV LEV

N
NO

O O

O

NH2
NH2

Liksom för flertalet godkända antiepileptika under senare år  
har brivaracetam initialt dokumenterats som tilläggsbehand- 
ling vid partiella anfall hos patienter resistenta mot tidigare 
behandlingar. Läkemedelsresistent epilepsi utvecklas hos cirka  
20–30 % av nydiagnosticerade epilepsipatienter.  

Effekt
Design och metoder
Klinisk effekt har studerats i tre pivotala randomiserade, 
dubbelblinda studier. I två av studierna (N01252, N01253) 
randomiserades patienterna till tre fasta doser brivaracetam 
mellan 5 mg/dag och 100 mg/dag eller placebo. I båda 
studierna tilläts upp till 20 % patienter med samtidig be-
handling med levetiracetam. Utifrån resultaten av dessa 
studier genomfördes den tredje studien (N01358), dels med 
exkludering av patienter med samtidig behandling med  
levetiracetam, dels med högre dosintervall (100 mg/dag till 
200 mg/dag). Studierna initierades med en åtta veckors  
referensperiod där patienterna hölls på en stabil dosering av 
deras pågående godkända antiepileptiska läkemedel, följt av 
en 12 veckors randomiserad behandlingsperiod.

Huvudkrav för inklusion i de tre studierna var:
• Okontrollerad epilepsi med partiella anfall trots

behandling med 1–2 samtidiga antiepileptika.
• Minst 2 partiella anfall med eller utan sekundär gene- 

ralisering per månad under 3 månader före inklusion.
• Minst 8 partiella anfall under referensperioden.
• Fast optimal dosering av tillåten samtidig behand-

ling minst en månad före referensperioden.
Kvinnor och män i åldrarna 16 år upp till och med 70 år 

(16–80 år i studie N01358) inkluderades. Huvudkriterier 
för exklusion före referensperiod/randomisering var:

• Endast icke-motoriska anfall.
• Endast hopade anfall.
• Status epilepticus ett år före inklusion eller under

referensperioden.
• Pseudoanfall.
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• Cerebrovaskulära händelser de senaste 6 månaderna.
• Studie N01358: Levetiracetambehandling inom 90 

dagar före inklusion.
I studierna N01252 och N01253 var det primära effekt-

måttet frekvensen av partiella anfall per vecka under be-
handlingsperioden och ett sekundärt effektmått var andelen 
responders (≥ 50 % reduktion av antalet partiella anfall 
under referensperioden). I studie N01358 var andelen re-
sponders primärt effektmått. 

Disposition
Bortfallet är begränsat och likartat i de tre studierna. Skill-
naderna mellan aktiv behandling och placebo var små och 

varken antalet behandlingsavbrott eller dess orsak var dos-
beroende. Närmare 90 % av de inkluderade patienterna 
fortsatte i den blinda långtidsuppföljningen. Sammantaget 
kan studierna anses vara väl genomförda (Tabell I).  

Resultat
Det initiala fas III-programmet (N01252 och N01253) som 
var baserat på en förväntad optimal dos på 50 mg/dag gav 
inget övertygande resultat vad gäller effektdokumentation. 
Med tillägg av studie N01358, som inkluderade fler pati-
enter och studerade högre doser, har däremot effekt visats 
sammantaget för doseringsintervallet 50 till 200 mg/dag 
(Tabell II och III).

Tabell I. Summa av dispositionen i de pivotala studierna (N01252, N01253 och N1258).

Placebo
Antal patienter (%)

Brivaracetam
Antal patienter (%)

Randomiserade patienter 461 (100) 1 103 (100)

Fullföljande patienter 431 (93,5) 995 (90,2)

Behandlingsavbrott
Biverkningar
Otillräcklig effekt
Andra orsaker

30 (6,5)
16 (3,5)
  2 (0,4)
12 (2,6)

108 (9,8)
72 (6,5)
  1 (0,1)
35 (3,2)

Patienter i långtidsuppföljning 411 (89,2) 967 (86,8)

Tabell II. Frekvensen partiella anfall/tidsenhet i de pivotala studierna (N01252, N01253 och N01358), ITT-population. 

Studie Placebo Brivaracetam

5 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg

N01252 N = 100 N = 99 N = 99 N = 100

Partiella anfall/vecka
% reduktion jämfört med placebo
P-värde

2,21 1,99
6,8
0,239

2,00
6,5
0,261

1,84
11,7
0,037

N01253 N = 96 N = 96 N = 99 N = 101

Partiella anfall/vecka
% reduktion jämfört med placebo
P-värde

3,13 3,17
–0,9

0,885

2,96
4,1
0,492

2,60
12,8

0,025

N01358 N = 259 N = 252 N = 249

Partiella anfall/28 dagar
% reduktion jämfört med placebo
P-värde

9,2 6,9
22,8
< 0,001

6,8
23,2
< 0,001
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I studie N01252 och N01253 ingick 20 % patienter med sam- 
tidig levetiracetam-behandling. I denna relativt begränsade 
subgrupp (till placebo och brivaracetam randomiserades  
totalt 37 respektive 114 patienter) observerades ingen skill-
nad mellan placebo och aktiv behandling.

Sammanfattning av effektresultat: Statistiskt säkerställda 
effekter av brivaracetam har visats för dosintervallet 50 till 
200 mg/dag. Effektstorleken, en skillnad i responders mellan  
aktiv behandling och placebo på cirka 12–17 %-enheter, får 
dock anses vara relativt måttlig.

För patienter som inkluderats på grund av otillräcklig 
effekt med levetiracetam observerades ingen förbättring 
med tillägg av brivaracetam jämfört med tillägg av placebo.

Säkerhet
Vid ansökan hade 3 473 individer exponerats för brivaracetam.  
Av dessa hade 2 481 epilepsi med partiella anfall, inklusive 
150 patienter från avbrutna monoterapistudier. Ett tusen 
sjuhundra fyrtio (1 740) patienter var behandlade minst sex 
månader, 1 363 minst tolv månader, 932 minst två år och 
569 minst fem år. 

I de placebokontrollerade studierna rapporterades minst 
en biverkan av 68 % av brivaracetam-patienterna och 62 % av 
placebopatienterna. De vanligaste biverkningarna (≥ 5 %) 
var somnolens (14 % för brivaracetam vs 9 % för placebo), 
yrsel (11 % vs 7 %), huvudvärk (10 % vs 10 %) och trötthet/
sömnighet (8 % vs 4 %). De flesta biverkningar var av mild 
eller måttlig intensitet. För somnolens och trötthet/sömnig- 
het var ett dosberoende tydligt.

Antalet allvarliga biverkningar var likartat mellan brivaracetam-  
och placebobehandlade patienter. Fyra (0,36 %) dödsfall rap-
porterades för aktiv behandling och ett (0,22 %) för placebo. 
Total mortalitet för brivaracetam (5,4/1 000 patientår) är 
jämförbar med mortaliteten i en poolad analys av studier 
med andra antiepileptika läkemedel för tilläggs behandling.

Sammantaget, har brivaracetam bedömts ha en relativt 
godartad biverkningsprofil och säkerhetsmässigt vara i linje 
med vad som kan förväntas utifrån erfarenheterna med  
levetiracetam.

Läkemedelsverkets värdering
Briviact utgör ytterligare ett alternativ vid tilläggs-
behandling av partiella epileptiska anfall med eller utan 
sekundär generalisering. I förhållande till flertalet andra  
antiepileptika har Briviact liksom levetiracetam en okom- 
plicerad farmakokinetik och biverknings profilen före-
faller vara godartad. På gruppnivå bedöms den kliniska 
effekten vara måttlig. Någon fördel för Briviact relativt 
levetiracetam har inte påvisats.

Litteratur
Resultaten och värderingen i denna monografi baseras på 
fullständiga studierapporter som legat till grund för god-
kännandet och finns summerat i European Public Assessment  
Report (EPAR) på www.ema.europa.eu. 

Tabell III. Andel responders (≥ 50 % reduktion av partiella anfall) i de pivotala studierna (N01252, N01253 och 
N01358), ITT-population.

Studie Placebo Brivaracetam

5 mg 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg

N01252 N = 100 N = 99 N = 99 N = 100

Responders, antal (%)
Skillnad mot placebo
P-värde

20 (20,0) 27 (27,3)
7,3
0,372

27 (27,3)
7,3
0,372

36 (36,0)
16,0
  0,023

N01253 N = 96 N = 96 N = 99 N = 101

Responders, antal (%)
Skillnad mot placebo
P-värde

16 (16,7) 21 (21,9)
5,2
0,353

23 (23,2)
6,5
0,239

33 (32,7)
16
  0,008

N01358 N = 259 N = 252 N = 249

Responders, antal (%)
Skillnad mot placebo
P-värde

56 (21,6) 98 (38,9)
17,3
< 0,001

94 (37,8)
16,2
< 0,001

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003898/human_med_001945.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
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Humanläkemedel
En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt en övergripande värdering av  
läkemedlets plats i terapin. Till skillnad från produktresuméer och bipacksedlar, som måste finnas för varje godkänt  
läkemedel, skrivs inte monografier för alla läkemedel, men för de flesta nya substanser eller nya indikationer.  
Monografierna finns även att läsa på Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se.

Episalvan (extrakt från björkbark från Betula  
pendula Roth och Betula pubescens Ehrh. samt 
hybrider av båda arterna [motsvarande 0,5–1,0 g 
björkbark] motsvarande 72–88 mg betulin)
ATC-kod: Ännu ej tilldelad
Läkemedelsform, styrka: gel, 10 %
Innehavare av godkännande för försäljning: Birken AG
Datum för godkännande: 18 januari 2016
Godkännandeprocedur: Central procedur
Marknadsförs inte vid publiceringstillfället.

Indikation, dosering, administreringssätt
Behandling av delhudsskada hos vuxna. 

Gelen ska appliceras på sårytan i ett cirka 1 mm tjockt 
lager och täckas med ett sterilt sårförband. Gelen ska appli-
c eras varje gång sårförbandet byts tills skadan har läkt, eller 
som längst i 4 veckor. 

Akuta sår ska uppnå hemostas innan Episalvan appliceras. 
Om så behövs ska såren rengöras enligt standardförfarande, 
med till exempel en antiseptisk sårlösning, innan Episalvan 
appliceras.

Episalvan är endast avsett för engångsbruk. Efter att tuben 
öppnats ska den omedelbart användas och sedan kasseras.

Bakgrund 
Episalvan innehåller ett extrakt från barken på björkar. Ex-
traktet har behandlats med olja och då bildas en gel.

Som standarbehandling vid delhudsskador används 
medicintekniska produkter, exempelvis olika typer av kom-
presser. Deras funktion är att skydda såret, ge en optimal 
miljö för sårläkning samt minska risken för komplikationer 
(främst infektioner).

Verksam beståndsdel (och läkemedelsform) 
Episalvan innehåller ett torrt extrakt från björkbark från 
arterna Betula pendula Roth och Betula pubescens Ehrh. 
samt hybrid av båda arterna. Ett gram gel innehåller 0,5–
1,0 g björkbark vilket motsvarar 72–88 mg betulin, som anses  
vara huvudsaklig verksam komponent. N-heptan används som  
lösningsmedel eftersom extraktet är olösligt i vatten. 

Läkemedelsformen är en vattenfri steril gel som innehåller  
torrt extrakt från björkbark (10 %) och raffinerad solrosolja 
(90 %). Den sterila gelen har hög viskositet med trögflytande 
konsistens, vilket medför att man måste arbeta ut gelen vid 
administreringen.

Figur 1. Strukturformel för betulin

CH2OH

HO

Verkningsmekanism (och farmakodynamik) 
Den aktiva substansen påskyndade reepitelisering i en sår-
skrapsanalys in vitro med humana primära keratinocyter vid 
en dos på 1 μg/ml, samt i en sårläkningsmodell ex vivo på 
svin vid en dos på 10 μg/ml. 

Den exakta verkningsmekanismen för den aktiva sub-
stansen vid sårläkning hos människor är okänd.

Farmakokinetik 
Systemabsorptionen av betulin (och andra komponenter i 
extraktet) är mycket liten. Applicering av Episalvan gel på 
öppna sår leder inte till högre plasmanivåer av betulin än 
efter exponering för normal föda.

Effekt 
Godkännandet baseras huvudsakligen på tre fas III-studier 
med syfte att undersöka Episalvans effekt och säkerhet vid 
behandling av delhudsskador; två studier där delhudsskador 
på givarstället för transplantation undersöktes hos samman-
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lagt 219 patienter (ITT: N = 217), och ytterligare en studie 
på 61 patienter med grad 2a-brännskador (ITT: N = 57). 
Patienter med djupare brännskador (grad 2b) ingick inte i 
den senare studien.

Genomsnittsåldern på de 219 patienterna med delhuds-
skador på givarstället för transplantation var 53 år. Den ge-
nomsnittliga sårstorleken som behandlats med Episalvan var 
40,7 cm² (8–300 cm²). I studien av brännskador var genom-
snittsåldern 41 år, och den genomsnittliga sårstorleken 
108 cm² (23–395 cm²). 

Fas III-studierna var blindat utvärderade, prospektiva, 
intraindividuellt kontrollerade, randomiserade multicenter-
prövningar. Varje patients hudskada indelades i två behand-
lingsområden som hade ungefär samma storlek och behand-
lingen av sårets två halvor bestämdes genom randomisering. 
Episalvan plus sårförband applicerades på halva sårområdet 
och samma typ av icke-självhäftande sårförband som enda 
behandling applicerades på den andra halvan, som kontroll i 
studierna av delhudsskador på givarstället för transplanta-
tion. I brännskadestudien användes en oktenidin-innehåll-
ande antiseptisk sårgel och fet gasväv som kontroll. Applice-
ring utfördes vid varje byte av sårförband, var tredje till var 
fjärde dag, fram till fullständig sårläkning upp till 28 dagar 
för prövningarna av delhudstransplantation, samt varannan 
dag upp till 21 dagar för grad 2a-brännskadeprövningen. 
Såren fotograferades vid varje såromläggning för den blin -
d ade utvärderingen av resultaten. Problem uppdagades i stu-
d ierna på grund av kvarvarande gelrester vilket påverkade 
blindningen. Detta medförde exklusion av vissa foton. Även 
med den mindre databasen kunde dock en skillnad i resultat 
ses (se text nedanför Tabell I nedan).

Det primära effektmåttet för de två prövningarna av delhud-
stransplantation var den intraindividuella tidsskillnaden 
fram till sårläkning (minst 95 % epitelisering) baserat på 
blindade fotoutvärderingar. Mediantiden till sårläkning var 
14 dagar. Den del av såret som hade behandlats med Epi-
salvan läkte något snabbare än den del som fått standard-
behandling (i genomsnitt 1,1 dagar enligt primära effekt-
mått, p < 0,0001, tvåsidigt parat t-test).

Det primära effektmåttet för brännskadeprövningen var 
andelen patienter med förkortad tid till läkning (minst 95 % 
epitelisering) baserat på blindade fotoutvärderingar. Median- 
tiden till sårläkning var 7 dagar. Den del av såret som be-
handlats med Episalvan läkte något snabbare än den del som 
fått standardbehandling (i genomsnitt 1 dag enligt primära 
effektmått, p < 0,0001, tvåsidigt parat t-test).

Vid uppföljande besök 3 månader respektive 12 månader 
efter dagen för operationen eller brännskadan, sågs ingen 
skillnad mellan behandlade sårhalvor och standardbehand-
ling hos patienter med delhudsskada vad gäller pigment-
ering, rodnad, textur och hårväxt på regenererat epidermis. 
Hos brännskadepatienter visade den blindade fotoutvär - 
d eringen bättre resultat för sårhalvor behandlade med Epi- 
salvan jämfört med standardbehandling vad gäller pigmen- 
tering, rodnad och textur på de tidigare sårområdena. 

Säkerhet 
Säkerhetsdatabasen vid godkännandet av Episalvan är be-
gränsad (sammanlagt 280 patienter). Sårkomplikationer, 
hudsmärta och klåda är de oftast förekommande biverk-
ningarna. Sårinfektion är en allvarlig komplikation som kan 

Tabell I. Översikt över effektresultat: Genomsnittlig intrapatient-tidsskillnad till sårläkning (95 % epitelisering).

 Studier av delhudsskador på  
givarstället för transplantation
(samlade)

Studie av  
brännskada (grad 2a)

N = 217 N = 57

Observatörsblindad fotobedömning (blindad av-
läsning), genomsnittlig expertutvärdering

Primär blindad avläsning / mycket konservativ  
beräkning (primärt effektmått för STSG-stu-
dier)

–1,1 dagar (KI: –1,5; –0,7) snabbare  
sårläkning med Episalvan, p < 0,0001a

–1,0 dagar (KI: –1,4; –0,6) snabbare  
sårläkning med Episalvan, p < 0,0001a

a Baserat på 2-sidigt parat t-test Intention-to-treat (ITT) dataset.

”Primär” vs ”sekundär” blindad avläsning: I den primära blindade avläsningsutvärderingen genomfördes en rigorös kvalitetskontroll för att 
säkerställa blindning av observatörerna. Ett mycket stort antal fotografier uteslöts och lades inte fram för den primära blindade avläsningen på 
grund av tydliga gelrester. Den sekundära blindade avläsningen utfördes med alla fotografier framlagda för de blindade observatörerna och visa-
de trots problem med blindning en skillnad.

”Mycket konservativ beräkning” innebär att den första observationen av sårläkning togs som tiden för sårläkning. Tidsskillnaden till sårläkning 
sattes till 0 för fotoserier som bedömdes som ”ej utvärderingsbara”. Om sårläkning inte sågs i en fotoserie av sårhalvor, beräknades den ha inträf-
fat en dag efter det sista fotografiet i serien. 

”Mindre konservativ beräkning” skiljer sig från den ”mycket konservativa beräkningen” i en aspekt: Om sårläkning inte sågs i en fotoserie av 
sårhalvor, beräknades den ha inträffat inte en dag, utan cirka 3 dagar senare (det genomsnittliga tidsintervallet mellan byten av sårförband i 
studierna).

KI: 95-procentigt konfidensintervall 
MTWDC (mean time to wound dressing change): genomsnittlig tid till byte av sårförband 
N: antal patienter i analyssetet 
STSG (split-thickness skin graft): delhudstransplantation
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uppträda under sårläkning men som sågs i liten utsträckning 
(> 1/1000 och < 1/100). Om infektion i ett sår uppstår bör 
behandlingen med Episalvan avbrytas och kompletterande 
standardbehandling kan behövas.

Inga systemiska biverkningar sågs. 
Vid brännskada måste en kontinuerlig bedömning ske av 

brännskadans djup och läkningsförlopp. För sår som inte ser 
ut att läka inom en godtagbar tid kan kirurgi behöva utföras 
(till exempel delhudstransplantation) för att minska risken 
för hypertrofisk ärrbildning.

Det finns ingen klinisk erfarenhet från användning av 
Episalvan vid behandling av kroniska sår, till exempel diabetes- 
fotsår, venösa bensår eller sår hos patienter med epider - 
molysis bullosa.

Läkemedelsverkets värdering
Episalvan förkortar något tiden till läkning av del- 
hudsskador jämfört med standardbehandling, vilket 
kan minska behovet av antalet såromläggningar. Enbart  
lokala biverkningar har rapporterats. Episalvan utgör 
ett tillskott till den arsenal av olika produkter (framför allt  
medicintekniska) som används vid behandling av andra 
gradens brännskada eller vid delhudstransplantation.

Underlag för godkännandet 
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de 
fullständiga studierapporter som legat till grund för god-
kännandet. 
Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:
• Open, blindly evaluated, prospective, controlled, random- 

 ised, multicentre, phase III clinical trial to compare intra- 
individually the efficacy and tolerance of Oleogel-S10 
versus standard of care in accelerating the wound healing 
of split-thickness skin graft donor sites, BSH-12.

• Open, blindly evaluated, prospective, controlled, random-
ised, multicentre, phase III clinical trial to compare intra- 
individually the efficacy and tolerance of Oleogel-S10 
versus standard of care in accelerating the wound healing 
of split-thickness skin graft donor sites, BSG-12.

• Open, blindly evaluated, prospective, controlled, random- 
ised, multicentre, phase III clinical trial to compare intra- 
individually the efficacy and tolerance of Oleogel˗S10 
versus standard of care in accelerating the healing of 
Grade 2a partial thickness burn wounds, BBW-11.

Litteratur 
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för  
god kännandet finns i European Public Assessment Report 
(EPAR) www.ema.europa.eu.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003938/human_med_001956.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
https://lakemedelsverket.se/
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Soolantra (ivermektin)
ATC-kod: D11AX22
Läkemedelsform, styrka: Kräm 10 mg/g
Innehavare av godkännande för försäljning: Galderma Nordic AB
Datum för godkännande: 22 april 2015
Godkännandeprocedur: Decentral procedur

Indikation, dosering
Soolantra är indicerat för topikal behandling av inflammator- 
iska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter.

Doseringen är en applicering per dag i upp till 4 månader. 
Soolantra ska appliceras dagligen under behandlingskuren. 
Behandlingskuren kan upprepas. Om tillståndet inte har 
förbättrats efter 3 månader ska behandlingen avbrytas.

Se produktresumén för fullständig information.

Bakgrund
Rosacea är en hudsjukdom som påverkar de centrala delarna 
av ansiktet (pannan, näsan, kinderna och hakan) med rod-
nader, knottror och varblåsor (papler och pustler). Besvären 
kan utlösas och förvärras av starkt solljus, alkohol, varma 
drycker, starkt kryddad mat och stress. Grundorsaken till 
sjukdomen är inte känd. Tillgänglig behandling består 
främst av lokalt applicerade produkter med antiinflammato-
r isk verkan, såsom metronidazol (gel eller kräm) eller azelain- 
syra gel samt brimonidin gel som kan minska rodnad genom 
att kontrahera ytliga blodkärl.

Soolantra innehåller substansen ivermektin som hör till 
klassen avermektiner och används som antiparasitärt medel 
inom veterinärmedicin samt vid behandling av tropiska parasit- 
sjukdomar. Förutom antiparasitära egenskaper har ivermektin  
även antiinflammatoriska egenskaper. Demodexkvalster (små  
kvalster som kan förekomma normalt på huden hos män - 
niskor, bland annat i hårsäckar) har ansetts vara en faktor 

som kan bidra till hudinflammationen vid rosacea, men den  
exakta verkningsmekanismen för ivermektin vid behandling 
av inflammatoriska lesioner vid rosacea är inte klarlagd.

Effekt
Effekten av Soolantra hos patienter med papulopustulös  
rosacea har studerats i två randomiserade, dubbelblinda, 
vehikelkontrollerade kliniska studier med identisk studie-
design (studie 18170 och 18171). Soolantras effekt och  
säkerhet undersöktes även i en randomiserad, prövarblindad 
klinisk studie med aktiv kontroll (studie 40173). I alla stu-
d ier ingick förlängningsperioder.

Vehikelkontrollerade studier (Studie 18170 och 18171)
I de vehikelkontrollerade studierna deltog 1 371 försöksper-
soner, 18 år och äldre, som behandlades en gång dagligen 
under 12 veckor med antingen Soolantra eller vehikel kräm. 
En femgradig IGA-skala (Investigator Global Assessment) 
användes för bedömning av patienternas rosacea, graderad 
från 0 (Symtomfri; inga inflammatoriska lesioner eller rod-
nad) till 4 (Svår; stort antal små och/eller stora papler/
pustler, kraftig rodnad). Vid baslinjen bedömdes 79 % ha 
måttliga besvär (IGA = 3) och 21 % svåra besvär (IGA = 4). 
Medelantalet inflammatoriska lesioner var strax över 30 per 
patient. Totalt var 96 % av patienterna kaukasier och 67 % var 
kvinnor. Medelåldern var cirka 50 år.

Tabell I. Effektresultat, studie 18170 och 18171 (ITT-LOCF*).

Studie 18170 Studie 18171

Soolantra Vehikel Soolantra Vehikel

N = 451 N = 232 N = 459 N = 229

Investigator Global Assessment (IGA)

Antal (%) försökspersoner som är symtomfria eller 
nästan symtomfria enligt IGA vid vecka 12 173 (38,4) 27 (11,6) 184 (40,1) 43 (18,8)

Inflammatoriska lesioner

Genomsnittligt antal inflammatoriska  
lesioner vid baslinjen 31,0 30,5 33,3 32,2

Genomsnittligt antal inflammatoriska  
lesioner efter 12 veckor 10,6 18,5 11,0 18,8

Genomsnittlig absolut förändring (% förändring) 
av antal inflammatoriska lesioner mellan baslinjen 
och vecka 12 –20,5 (–64,9) –12,0 (–41,6) –22,2 (–65,7) –13,4 (–43,4)

*ITT-LOCF = Intention to treat-Last observation carried forward.
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I båda studierna var det ena primära effektmåttet lyckad 
behandling baserad på IGA-resultat (procentandel av för-
sökspersonerna som bedömdes som “symtomfria” eller 
“nästan symtomfria”, definierat som IGA = 0 eller 1). Det 
andra primära effektmåttet var absolut förändring från 
baslinjen i antal inflammatoriska lesioner. Båda utvärderades 
efter 12 veckor i studien.  

Resultaten från de båda kliniska studierna visade att Soo-
lantra applicerat en gång dagligen i 12 veckor var statis -tiskt 
överlägsen vehikel kräm avseende båda primära effektmåtten 
(p < 0,001, se Tabell I). Med Soolantra uppnådde cirka 40 % 
behandlingsmålet vid vecka 12 baserat på IGA (IGA = 0 eller 1) 
jämfört med 10–20 % för vehikeln. Antalet inflammatoriska 
lesioner minskade och skillnaden mellan Soolantra och vehi-
keln var i medeltal cirka 8 lesioner vid vecka 12. 

Effekten inträder efter några veckors behandling och vid 
vecka 4 kunde en statistiskt signifikant skillnad jämfört med 
vehikeln påvisas för de två primära effektmåtten.

IGA undersöktes även under en 40 veckor lång prövar-
blindad förlängning av de två kliniska studierna. Procent-
andelen patienter som behandlades med Soolantra och som 
uppnådde IGA-poäng 0 eller 1 fortsatte att öka och var 
71,1–76,0 % vid vecka 52. Beroende på patientens IGA-svar 
kunde behandlingen avbrytas och återupptas under den här 
perioden (behandling återupptogs vid IGA ≥ 1). Omkring 
70 % behövde återuppta behandlingen med Soolantra och 
det skedde ofta inom 1–2 månader (1).

Studie med aktiv kontroll (studie 40173)
I den här studien deltog 962 försökspersoner 18 år och äldre 
som behandlades med antingen Soolantra en gång dagligen 
eller metronidazol 7,5 mg/g kräm två gånger dagligen under  
16 veckor. I denna studie ingick nästan enbart kaukasier, 65 %  
var kvinnor och medelåldern var cirka 50 år. Enligt IGA- 
skalan bedömdes 83 % av försökspersonerna ha mått liga be- 
svär (IGA = 3) och 17 % svåra besvär (IGA = 4) vid baslinjen.

Soolantra var statistiskt överlägsen metronidazol 7,5 mg/g 
kräm för det primära effektmåttet (genomsnittlig procentuell  
förändring av antalet inflammatoriska lesioner) med en minsk-
ning på 83 % och 74 % från baslinjen efter 16 veckors behand-
ling för ivermektin- respektive metronidazol-grupperna 
(p < 0,001). 

Soolantra var även överlägset metronidazol 7,5 mg/g 
kräm vid vecka 16 avseende IGA-förbättring och absolut 
förändring av antalet inflammatoriska lesioner som var  
sekundära effektmått (p < 0,001).

I en förlängning av studien utvärderades återfall (defini erat som  
IGA ≥ 2) efter avslutad behandling under 36 veckor. Under 
denna period fick 63 % i ivermektin-gruppen och 68 % i 
metronidazol-gruppen återfall och mediantiden till första 
återfall var cirka 4 månader för ivermektin och cirka 3 månader  
för metronidazol. 

I de kliniska studierna deltog sammanlagt omkring 300 
patienter som var 65 år och äldre. Inga relevanta skillnader i 
effekt- och säkerhetsprofil observerades mellan den äldre 
gruppen och de som var 18 till 65 år (2). 

Säkerhet
Farmakokinetiska studier har visat att efter lokal applicering 
av Soolantra kräm en gång per dag absorberas ivermektin till 
viss grad, även om de koncentrationer som uppnås är mycket 
lägre än vid peroral tillförsel. 

De biverkningar som rapporterades i de kliniska studierna  
var främst lokala, till exempel hudirritation, brännande 
känsla i huden, klåda och torr hud som uppkom hos cirka 
1 % av patienterna. Motsvarande lokala biverkningar ses även 
med andra topikala produkter för behandling av rosacea. 
Som nämnts ovan är systemabsorptionen låg och inga syste - 
m iska biverkningar som ansetts relaterade till behandlingen 
har observerats. I uppföljningsdelarna av de kliniska studierna  
sågs ingen ökad frekvens av biverkningar över tid eller ökad 
risk för någon specifik biverkan.

Soolantra uppvisade låg irritationspotential och låg risk 
för sensibilisering. Kliniska studier avseende fototoxicitet 
har inte utförts men prekliniska data tyder på låg risk för 
fototoxicitet. 

Samtidig användning av Soolantra och andra topikala 
eller systemiska läkemedel mot rosacea har inte undersökts. 
Ivermektin metaboliseras av enzymet CYP3A4 och även om 
systemabsorptionen är låg kan en ökad plasmaexponering 
inte uteslutas vid kombination med läkemedel som hämmar 
CYP3A4.

Erfarenhet från topikal användning av ivermektin hos 
gravida kvinnor saknas. Teratogena effekter har observerats 
i djurstudier med peroral tillförsel, men på grund av den låga 
systemiska exponeringen efter topikal administrering anses 
säkerhetsrisken låg för humana foster. Soolantra rekommend-
eras dock inte under graviditet. Ivermektin utsöndras i 
bröstmjölk vid peroral behandling och en risk för barn som 
ammas kan inte uteslutas om kvinnan behandlas med  
Soolantra.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på www.lakemedelsverket.se
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Läkemedelsverkets värdering
Soolantra är en produkt med en ny verkningsmekanism 
för lokal behandling av den papulopustulösa formen av 
rosacea. Ivermektin har både antiparasitära och anti-
inflammatoriska egenskaper men betydelsen av den anti- 
parasitära effekten vid behandling av rosacea är oklar. 
Soolantra har i en studie visat sig bättre än stand ard- 
behandling (metronidazol kräm). Biverkningarna är 
främst lokala, i likhet med andra topikala produkter för 
behandling av rosacea. 

Soolantra utgör ett värdefullt tillskott i behandlings-
arsenalen vid lokal behandling av papulopustulös rosacea.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de 
fullständiga studierapporter som legat till grund för god-
kännandet. 

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för 
godkännandet finns i Public Assessment Report (PAR) 
https://lakemedelsverket.se/LMF/.

1. Studie 18170 och 18171: Stein L, Kircik L, Fowler J, et al. Efficacy 
and Safety of Ivermectin 1% Cream in Treatment of Papulopustular 
Rosacea: Results of Two Randomized, Double-Blind, Vehicle- 
Controlled Pivotal Studies. J Drug Dermatol 2014 Mar;13(3):316–23.

2. Studie 40173: Taieb A, Ortonne JP, Ruzicka T, et al. Superiority of 
ivermectin 1% cream over metronidazole 0.75% cream in treating  
inflammatory lesions of rosacea: a randomized, investigator-blinded 
trial. Br J Dermatol 2015 Apr;172(4):1103–10.
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Zurampic (lesinurad)
ATC-kod: M04AB05 
Läkemedelsform, styrka: Filmdragerad tablett, varje tablett innehåller 200 mg lesinurad 
Innehavare av godkännande för försäljning: AstraZeneca AB 
Datum för godkännande: 18 februari 2016
Godkännandeprocedur: Central procedur 
Marknadsförs inte vid publiceringstillfället.

Indikation 
Zurampic, i kombination med en xantinoxidashämmare, är 
avsett för vuxna för adjuvant behandling av hyperurikemi 
hos patienter med gikt (med eller utan tofi) som inte har 
uppnått målnivån för serumurat med en adekvat dos av en-
bart en xantinoxidashämmare.

Dosering
Rekommenderad dos av Zurampic är 200 mg en gång dag-
ligen på morgonen. Detta är även den maximala dosen. 

Zurampic tabletter måste administreras samtidigt som 
morgondosen av en xantinoxidashämmare, det vill säga allo-
purinol eller febuxostat. Om behandlingen med xantinoxidas- 
hämmare avbryts, måste administreringen av Zurampic 
också avbrytas.

Zurampic ska tas på morgonen tillsammans med föda 
och vatten. Patienterna måste instrueras att hålla sig väl hydr e - 
rade med en rekommendation om att dricka till exempel 
2 liter vätska per dag, för att motverka utfällning av urinsyra 
i urinvägarna.

Zurampic får inte sättas in till patienter med kraftigt ned- 
satt njurfunktion (CrCL under 30 ml/min), terminal njur-
svikt eller till patienter som står på dialys. Zurampic ska inte 
sättas in till patienter som har genomgått njurtransplantation.  

Ingen dosjustering krävs till patienter med lindrigt eller 
måttligt nedsatt njurfunktion (CrCL på 30–89 ml/min). 
Zurampic ska dock användas med försiktighet till patienter 
med en CrCL på 30 till mindre än 45 ml/min.

Zurampic har ej studerats på patienter med kraftigt ned-
satt leverfunktion och därför kan inga dosrekommendationer  
ges. Erfarenhet från patienter ≥ 75 år är begränsad. Säkerhet 
och effekt för Zurampic för barn i åldern under 18 år har 
ännu inte fastställts.

Förebyggande behandling mot giktattacker med kolkicin 
eller ett NSAID rekommenderas under minst 5 månader efter  
att man har påbörjat Zurampic-behandlingen. Zurampic be- 
höver inte sättas ut till följd av en giktattack. 

För fullständig information, se produktresumén.

Bakgrund 
Zurampic ökar utsöndringen av urinsyra genom att hämma 
URAT1, se vidare under rubriken Verkningsmekanism. När 
Zurampic kombineras med en xantinoxidashämmare erhålls 
en synergistisk effekt via ökad urinsyrautsöndring kombi-
nerad med minskad urinsyraproduktion, vilket leder till en mer  
uttalad S-uratsänkning. Zurampic ska endast användas som 

tillägg till en xantinoxidashämmare för att minska risken för 
njurbiverkningar.

Hyperurikemi kan antingen bero på ökad syntes eller på 
minskad utsöndring av urat. De mekanistiska tillvägagångs-
sätten för att sänka serumurinsyra inkluderar: 
1. Sänkning av urinsyraproduktionen, för närvarande den 

vanligaste metoden för behandling, via xantinoxidas- 
hämmare, det vill säga allopurinol eller febuxostat. 

2. Ökad urinsyrautsöndring i urinen genom hämning av 
reabsorptionen av urinsyra via urattransportörer i epitel-
celler i njurens proximala tubuli. 

3. Direkt enzymatisk nedbrytning av urinsyra för vilket läke- 
medel inte tillhandahålls för närvarande på den svenska 
marknaden.

Behandling av akuta giktattacker består av anti-inflam-
matorisk behandling via olika mekanismer, såsom kolkicin, 
icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)/cox2- 
hämmare eller kortikosteroider. 

Långtidsbehandling av gikt syftar till kontroll av hyper-
urikemin. Vid högt S-urat, låg ålder, förekomst av tofi eller 
komorbiditet kan det vara motiverat att starta uratsänkande 
behandling redan efter den första giktattacken när diagno-
sen är fastställd.

För ytterligare information, se Läkemedelsbehandling av 
gikt – behandlingsrekommendation: Information från Läke-
medelsverket 2016;27(3):23–33 eller via länk till Läke-
medelsverkets webbplats, www.lv.se/gikt.

Verksam beståndsdel och läkemedelsform
Den aktiva substansen lesinurad är en akiral ny aktiv  
substans som är löslig i vatten vid pH högre än 6.

Br
OH

O
SN

NN

Läkemedelsformen är en filmdragerad tablett med styrkan  
200 mg i blisterförpackning. 
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Verkningsmekanism
Zurampic är en selektiv hämmare av återresorptionen av 
urinsyra. URAT1 ansvarar för huvuddelen av återresorp-
tionen av filtrerad urinsyra från tubuluslumen i njuren. 
Genom att hämma URAT1 ökar Zurampic utsöndringen av 
urinsyra och sänker därigenom serumurat. Zurampic häm-
mar också OAT4, en urinsyratransportör som är involverad 
i diuretikainducerad hyperurikemi. 

Farmakokinetik
I kliniska prövningar har Zurampic (lesinurad) administrerats  
tillsammans med föda, eftersom serumuratsänkningen be-
funnits vara större i icke-fastande tillstånd.

Eliminationshalveringstiden (t½) för lesinurad är cirka 
5 timmar. 

Lesinurad metaboliseras huvudsakligen av cytokrom  
P450 2C9 (CYP2C9) och mikrosomalt epoxidhydrolas 
(mEH). Ingen dosjustering krävs till patienter med lindrigt eller  
måttligt nedsatt leverfunktion (har ej studerats på pat ienter 
med kraftigt nedsatt leverfunktion). Cirka hälften av en oral 
dos av Zurampic elimineras via CYP2C9-metabol ism. 
Zurampic bör användas med försiktighet till patienter som 
man vet är eller som misstänks vara långsamma CYP2C9- 
metaboliserare, och till patienter som tar måttliga hämmare 
av CYP2C9. Vid samtidig behandling med inducerare av 
CYP2C9 förväntas exponeringen av lesinurad minska och 
effekten av lesinurad kan minska. Oförändrat lesinurad i 
urinen stod för cirka 30 % av dosen. En kliniskt relevant 
ökad exponering kan ske när Zurampic administr eras till 
personer med nedsatt njurfunktion. 

Effekt
Effekt och säkerhet för Zurampic utvärderades i tre randomi- 
serade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska multi-
centerstudier på sammanlagt 1 537 vuxna patienter med 
hyperurikemi och gikt (13 % av dessa patienter var ≥ 65 år). 
Zurampic gavs som tillägg till en xantinoxidashämmare, 
allopurinol (CLEAR1 och CLEAR2) eller febuxostat 
(CRYSTAL). Studierna pågick var och en i 12 månader, och 
patienterna fick förebyggande behandling mot giktattacker i 
form av kolkicin eller NSAID under de första 5 månaderna 
av Zurampic-behandlingen.

Zurampic som tillägg till allopurinol till patienter med 
otillräckligt behandlingssvar (CLEAR1 och CLEAR2)
Till studierna CLEAR1 och CLEAR2 rekryterades pat-
ienter med gikt (övervägande män; medianålder var 52 år 
och färre än 2 % var > 75 år) som stod på en stabil dos av allo-
purinol på minst 300 mg eller 200 mg vid måttligt nedsatt 
njurfunktion samt hade serumuratvärden över 390 mmol/l 
(6,5 mg/dl) och rapporterade minst 2 giktattacker under de 
senaste 12 månaderna. Totalt i de båda studierna hade 61 % 
av patient erna lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion och 
19 % hade tofi vid studiestart.

Patienterna fortsatte sin allopurinolbehandling under 
studiernas gång. De randomiserades 1:1:1 till att få tillägg 
med Zurampic 200 mg, Zurampic 400 mg eller placebo en 
gång dagligen. Resultaten av Zurampic 400 mg redovisas 
inte i detalj eftersom de inte ingick i ansökan om marknads-
föringstillstånd.

Det primära effektmåttet i både CLEAR1 och CLEAR2 
var andelen patienter som uppnådde en målnivå för serum-
urat på mindre än 360 mmol/l (6 mg/dl) efter 6 månader. 
I båda studierna uppnådde signifikant fler patienter som 
behandlades med Zurampic 200 mg målnivån för serumurat 
efter 6 månader respektive efter 12 månader, jämfört med 
patienter som fick placebo, se Tabell I.

En större andel av patienterna som behandlades med 
Zurampic 200 mg uppnådde målnivån för serumurat vid varje 
besök under 3 månader i följd (efter månad 4, 5 och 6), jämfört 
med patienter som behandlades med placebo, se Tabell I.

Zurampic i kombination med febuxostat vid tofös gikt 
(CRYSTAL)
Till studien CRYSTAL rekryterades giktpatienter med 
mätbara tofi (övervägande andel män; medianålder var 
54 år; cirka 3 % var > 75 år). Efter behandling med stabil dos 
av febuxostat, 80 mg en gång dagligen i 3 veckor random-
iserades patienterna 1:1:1 till tillägg med Zurampic 200 mg, 
Zurampic 400 mg eller placebo till given behandling med 
febuxostat under studiens gång. Två tredjedelar av patien - 
t erna hade lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Hälften 
av patienterna hade ett S-urat vid studiestart ≥ 300 mmol/l 
(5,0 mg/dl).

Tabell I. Andel patienter som uppnådde målnivån för serumurat (< 360 mmol/l) med Zurampic i kombination med 
allopurinol – poolade data från studierna CLEAR1 och CLEAR2.

Tidpunkt 
(månad)

Andel patienter som uppfyllde målnivån för serumurat 
(< 360 mmol/l; 6,0 mg/dl)

N (%)

Absolut skillnad i procentenheter  
(95 % KI)

Placebo + allopurinol
N = 407

Zurampic 200 mg + allopurinol
N = 405

Zurampic 200 mg vs placebo

4, 5 och 6 48 (12) 155 (38) 26 (21; 32)

6 104 (26) 222 (55) 29 (23; 36)

12 105 (26) 203 (50 ) 24 (18; 31)
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Det primära effektmåttet var andelen patienter som uppnådde  
en målnivå för serumurat på mindre än 300 mmol/l 
(5,0 mg/dl) efter 6 månader. För det primära effektmåttet 
var skillnaden inte statistiskt signifikant för behandling med 
Zurampic 200 mg jämfört med placebo (57 % respektive 
47 %). I en fördefinierad subgrupp med S-urat > 300 mmol/l 
(5,0 mg/dl), betraktade som icke-responders till febuxostat 
(även om febuxostat-dosen varit otillräcklig), uppnåddes 
dock en signifikant skillnad vid alla studiebesök till fördel 
för Zurampic 200 mg jämfört med placebo, se Tabell II.

Det viktigaste sekundära effektmåttet var andelen pat ien-
ter som upplevde fullständig upplösning av åtminstone ett 
så kallat måltofus efter 12 månader. Fullständig upplösning 
definierades som att minst ett måltofus eliminerades till 
100 % och att inget enskilt tofus visade progression. Andelen 
patienter som fick en fullständig upplösning av ≥ 1 måltofus 
var högre i gruppen som behandlades med Zurampic 200 mg  
även om skillnaden inte var statistiskt signifikant (26 % 
jämfört med 21 %). Efter fortsatt behandling i uppföljnings-
studier i upp till sammanlagt 24 månader med Zurampic 
200 mg i kombination med febuxostat ökade andelen patien- 
ter som fick en fullständig upplösning av minst ett måltofus 
till 53 % av patienterna.

Säkerhet 
I det kliniska utvecklingsprogrammet ingick 3 010 försöks- 
personer (friska frivilliga och patienter), varav 2 586 fick 
minst en dos av Zurampic i alla studier. Den totala expone-
ringen för Zurampic som tillägg till xantinoxidashämmare 
var 1 094 patientår.

De vanligast rapporterade biverkningarna under behand-
ling med Zurampic var influensaliknande symtom, gastro-
esofageal reflux, huvudvärk och förhöjt serumkreatinin. De 
flesta biverkningarna var lindriga eller måttliga och var 
övergående vid fortsatt Zurampic-behandling. Den vanli - 
gaste biverkan som ledde till utsättning av Zurampic var 

förhöjt serumkreatinin (0,8 %). Allvarliga biverkningar som 
njursvikt, nedsatt njurfunktion och njursten var mindre 
vanliga (färre än 1 fall per 100 patienter, se vidare nedan). 

Njurbiverkningar och kontroll av njurfunktionen
En högre förekomst av förhöjt serumkreatinin och njurrela-
terade biverkningar, inklusive allvarliga biverkningar, observ- 
erades vid behandling med den högre dosen Zurampic 
400 mg i monoterapi eller i kombination med en xantinoxi-
dashämmare. Den högsta förekomsten observerades när 
Zurampic gavs som monoterapi. Därför ska inte Zurampic 
användas som monoterapi eller i doser över den rekommen-
derade dosen 200 mg per dag.

Njurfunktionen ska utvärderas innan man sätter in be-
handling med Zurampic och därefter övervakas regel- 
bundet. Om serumkreatinin mer än fördubblas jämfört med 
utgångsvärdet före behandling, eller vid ett absolut serum-
kreatininvärde som överstiger 350 mmol/l (4,0 mg/dl), bör 
man avbryta behandlingen med Zurampic. Behandlingen 
bör avbrytas om patienter rapporterar symtom som kan tyda 
på akut njursten (flanksmärta, illamående eller kräkningar). 
Serumkreatinin bör då mätas omgående och ställnings- 
tagande till avbrytande av behandling bör göras. 

Kardiovaskulära biverkningar
Post hoc-analyser i subgruppen av patienter med hjärtkärl-
sjukdom vid behandlingsstart visade att förekomsten av all-
varlig kardiovaskulär händelse var numeriskt högre för de 
som behandlades med Zurampic än placebo (incidens per 
100 patientår: lesinurad 200 mg 0,96 (95 % KI: 0,36; 2,57); 
placebo 0,71 (95 % KI: 0,23; 2,21). Zurampic-behandling 
rekommenderas inte till patienter med instabil eller svår kardio- 
vaskulär sjukdom, till exempel New York Heart Association 
(NYHA) klass III–IV. En säkerhetsstudie pågår för att ytter- 
ligare utvärdera kardiovaskulära risker. 

Tabell II. Andel patienter med ett baseline S-urat ≥ 300 mmol/l (5,0 mg/dl) som uppnådde målnivån för serumurat 
(< 300 mmol/l) med Zurampic i kombination med febuxostat.

Tidpunkt
(månad)

Andel patienter som uppfyllde målnivån för serumurat 
(< 300 mmol/l; 5,0 mg/dl)

N (%)

Absolut skillnad i procentenheter 
(95 % KI)

Placebo + febuxostat 80 mg
N = 51

Zurampic 200 mg + febuxostat 80 mg
N = 59

Zurampic 200 mg vs placebo

4, 5 och 6 6 (12) 23 (39) 27 (12; 42)

6 12 (24) 26 (44) 21 (3; 38)

12 12 (24) 27 (46) 22 (5; 39)
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Graviditet
Svag till måttlig induktion av CYP3A orsakad av lesinurad 
kan minska plasmaexponeringen av samtidigt administrerade  
läkemedel som är känsliga CYP3A-substrat, till exempel 
vissa hormonella preventivmedel, och därmed minska den 
preventiva effekten av dessa. Kvinnor i fertil ålder bör inte 
förlita sig enbart på hormonella preventivmedel när de tar 
Zurampic. Under graviditet bör användning av Zurampic 
undvikas.  

Läkemedelsverkets värdering
Zurampic som tilläggsbehandling till en xantinoxidas-
hämmare är ett värdefullt tillskott vid behandling av 
hyperurikemi hos vuxna patienter med gikt. Tilläggs-
behandling leder till sänkning av serumurat när enbart 
xantinoxidashämmare inte har gett tillräcklig effekt. 
Nedsatt njurfunktion och risk för njurpåverkan be- 
gränsar användningen. Zurampic rekommenderas inte 
till patienter med instabil eller svår kardiovaskulär 
sjukdom. Kardiovaskulär säkerhet utvärderas ytterligare 
i en pågående uppföljningsstudie.  

Underlag för godkännandet 
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de 
fullständiga studierapporter som legat till grund för god-
kännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade 
som opublicerade data. Avseende studier med publicerade 
resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång 
till en mer omfattande dokumentation än den publikt till-
gängliga. 

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för 
godkännandet finns i European Public Assessment Report  
(EPAR) www.ema.europa.eu.
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Läkemedelsmonografier för Betahistin 2care4 
och Vertisan – två generiska läkemedel för  
behandling av Ménières sjukdom
Läkemedel innehållande den verksamma substansen betahistin finns tillgängliga i ett flertal EU-länder sedan mer än 30 år. 
Numera är indikationen vid Ménières sjukdom godkänd i de flesta EU-länder. I Sverige har ingen betahistininnehållande 
produkt funnits godkänd tidigare eftersom Läkemedelsverket bedömt tillgängliga effektdata otillräckliga för att möjliggöra 
en nytta/risk-värdering som grund för ett godkännande. Däremot har licens av originalprodukten Betaserc beviljats för en-
skilda patienter och denna licensförskrivning har varit relativt omfattande. Under 2015 beviljades licensansökningar för cirka 
1 000 patienter. 

De två nu godkända läkemedlen Betahistin 2care4 och Vertisan är generika till Betaserc. Ansökan baseras på farma-
ceutiska och kinetiska data där bioekvivalens mellan generisk produkt och originalprodukten visas. Sedan Betahistin 2care4 
och Vertisan har godkänts beviljas inte längre licens för Betaserc.

Läs monografin för Betahistin 2care4 i sin helhet på närmast följande sidor. Läs monografin för Vertisan på sidan 41.

Indikation och dosering
Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom 
som kan ge symtom i form av vertigo (ofta tillsammans med 
illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselförlust.

Vanlig dygnsdos är 24–48 mg betahistindihydroklorid, 
fördelat på 2–3 doser för att uppnå en jämnare plasmakon-
centration. Dosen ska individualiseras efter patientens be-
handlingsbehov.

Tabletten bör sväljas som hel eller halv tablett. Förbätt-
ring märks först efter två veckor och bäst resultat ses efter en 
månad.

Betahistin 2care4 rekommenderas inte för behandling av 
barn och ungdomar under 18 års ålder.

Bakgrund
Läkemedel innehållande betahistin finns tillgängliga i ett 
flertal EU-länder sedan mer än 30 år. Numera är indika-
tionen vid Ménières sjukdom godkänd i de flesta EU-länder. 
I Sverige har ingen betahistininnehållande produkt funnits 
godkänd tidigare eftersom Läkemedelsverket bedömt till-
gängliga effektdata otillräckliga för att möjliggöra en nytta/
risk-värdering som grund för ett godkännande. Däremot 
har licens av originalprodukten Betaserc beviljats för en-
skilda patienter och denna licensförskrivning har varit rela-
tivt omfattande. Under 2015 beviljades licensansökningar 
för cirka 1 000 patienter. 

Betahistin 2care4 är ett generikum till Betaserc. Ansökan 
baseras på farmaceutiska och kinetiska data där bioekviva-
lens mellan generisk produkt och originalprodukten visas. 

Sedan Betahistin 2care4 och ett annat generikum, Vertisan,  
godkänts beviljas inte längre licens för Betaserc.  

Effekt och säkerhet
Den farmaceutiska kvaliteten för Betahistin 2care4s har be-
dömts godtagbar och bioekvivalens har visats. Betahistin 
2care4 har därmed visat sig uppfylla kraven för att vara en 
likvärdig produkt till Betaserc. 

Några effekt- eller säkerhetsstudier har inte utförts för 
Betahistin 2care4 utan godkännandet bygger på en hänvis-
ning till data för Betaserc. Publikt tillgängliga placebo- 
kontrollerade studier med Betaserc har bedömts av Läke- 
medelsverket i andra sammanhang och har då ansetts vara 
otillräckliga för att utvärdera läkemedlets effekt. Artiklarna 
är i de allra flesta fall publicerade under 1980-talet och 
uppfyller i regel inte gängse kvalitetskrav. De är mestadels 
små eller mycket små, analyserade utan att beakta ett relativt 
stort bortfall och sammantaget uppfyller bara en mindre del 
av patienterna kriterierna för Ménières sjukdom. 

Betahistin 2care4 (betahistindihydroklorid)
ATC-kod: N07CA01
Läkemedelsform, styrka: Tabletter, 8 mg, 16 mg och 24 mg
Innehavare av godkännande för försäljning: 2care4 ApS
Datum för godkännande: 8 april 2016
Godkännandeprocedur: Decentral procedur
Marknadsförs inte vid publiceringstillfället.
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I de publicerade studierna är biverkningsmönstret god artat 
och relativt få biverkningar har rapporterats, såväl i andra 
europeiska länder som i samband med den svenska  
licensförskrivningen. 

Sammantaget, eftersom originalet Betaserc är godkänt 
och används i de flesta europeiska länder med en godartad 
biverkningsprofil har Läkemedelsverket trots bristfälliga  
effektdata valt att acceptera Betaserc som referensprodukt.

Läkemedelsverkets värdering
Godkännandet grundar sig på att Betahistin 2care4, 
som är ett generikum, uppfyller de regulatoriska kraven 
för likhet med referensprodukten Betaserc. Tillgängliga 
kliniska studier utgör ett otillräckligt underlag för att 
bedöma effekt. Den kliniska användningen av referens-
produkten är omfattande och säkerhetsprofilen bedöms 
som god. Eftersom studiedata ger bristfälligt stöd för 
klinisk effekt bör förskrivning ske utifrån etablerad er-
farenhet och med noggrann uppföljning av varje enskild 
patient.

Vertisan (betahistindihydroklorid)
ATC-kod: N07CA01
Läkemedelsform, styrka: Tabletter, 8 mg och 16 mg
Innehavare av godkännande för försäljning: Henning Arzneimittel GmbH & Co
Datum för godkännande: 15 oktober 2015
Godkännandeprocedur: Proceduren för ömsesidigt godkännande

Indikation och dosering
Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom, 
med symtom som vertigo (ofta tillsammans med illamående 
och/eller kräkningar), tinnitus och hörselnedsättning.

Vanlig dygnsdos är 24–48 mg betahistindihydroklorid, 
fördelat på 3 lika stora doser.

Tabletterna ska sväljas utan att tuggas, tillsammans med 
vätska i samband med eller efter en måltid. Behandlings-
tidens längd beror på sjukdomsmönstret och sjukdomens 
förlopp. Vanligtvis krävs behandling under lång tid.

Vertisan rekommenderas inte för behandling av barn och 
ungdomar under 18 års ålder.

Bakgrund
Läkemedel innehållande betahistin finns tillgängliga i ett 
flertal EU-länder sedan mer än 30 år. Numera är indika-
tionen vid Ménières sjukdom godkänd i de flesta EU-länder. 
I Sverige har ingen betahistininnehållande produkt funnits 
godkänd tidigare eftersom Läkemedelsverket bedömt till-
gängliga effektdata otillräckliga för att möjliggöra en nytta/
risk-värdering som grund för ett godkännande. Däremot 
har licens av originalprodukten Betaserc beviljats för enskilda  
patienter och denna licensförskrivning har varit relativt om-
fattande. Under 2015 beviljades licensansökningar för cirka 
1 000 patienter.

Vertisan är ett generikum till Betaserc. Ansökan baseras 
på farmaceutiska och kinetiska data där bioekvivalens mellan 
generisk produkt och originalprodukten visas. 

Sedan Vertisan och ett annat generikum, Betahistin 
2care4, godkänts beviljas inte längre licens för Betaserc.

Effekt och säkerhet
Vertisans farmaceutiska kvalitet har bedömts godtagbar och 
bioekvivalens har visats. Vertisan har därmed visat sig upp-
fylla kraven för att vara en likvärdig produkt till Betaserc. 

Några effekt- eller säkerhetsstudier har inte utförts för 
Vertisan utan godkännandet bygger på en hänvisning till 
data för Betaserc. Publikt tillgängliga placebokontrollerade 
studier med Betaserc har bedömts av Läkemedelsverket i 
andra sammanhang och har då ansetts vara otillräckliga för 
att utvärdera läkemedlets effekt. Artiklarna är i de allra flesta 
fall publicerade under 1980-talet och uppfyller i regel inte 
gängse kvalitetskrav. De är mestadels små eller mycket små, 
analyserade utan att beakta ett relativt stort bortfall och 
sammantaget uppfyller bara en mindre del av patienterna 
kriterierna för Ménières sjukdom.

I de publicerade studierna är biverkningsmönstret godartat  
och relativt få biverkningar har rapporterats, såväl i andra 
europeiska länder som i den svenska licensförskrivningen. 

Sammantaget, eftersom originalet Betaserc är godkänt 
och används i de flesta europeiska länder med en godartad 
biverkningsprofil har Läkemedelsverket trots bristfälliga  
effektdata valt att acceptera Betaserc som referensprodukt.

Läkemedelsverkets värdering
Godkännandet grundar sig på att Vertisan, som är ett 
generikum, uppfyller de regulatoriska kraven för likhet 
med referensprodukten Betaserc. Tillgängliga kliniska 
studier utgör ett otillräckligt underlag för att bedöma 
effekt. Den kliniska användningen av referensprodukten  
är omfattande och säkerhetsprofilen bedöms som god. 
Eftersom studiedata ger bristfälligt stöd för klinisk  
effekt bör förskrivning ske utifrån etablerad erfarenhet 
och med noggrann uppföljning av varje enskild patient.
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Tandvårds- och  
läkemedelsförmånsverket
TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, är den myndighet som beslutar vilka läkemedel och förbrukningsartiklar 
som ska subventioneras av samhället. Besluten fattas av en nämnd som finns inom myndigheten. Nämnden består av en 
ordförande och tio ledamöter. Ledamöterna har tillsammans en bred medicinsk, såväl praktisk som vetenskaplig, och 
hälsoekonomisk kompetens. Två av ledamöterna har erfarenhet från brukargrupper.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm

Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se

Kovaltry ingår i högkostnadsskyddet  
Kovaltry (octocog alfa) används vid behandling och före-
byggande av blödning hos patienter med hemofili A. Kovaltry  
är en rekombinant framställd koagulationsfaktor VIII. Den 
aktiva substansen i Kovaltry är octocog alfa. TLV bedömer 
att relevanta jämförelsealternativ till Kovaltry är följande 
rekombinanta FVIII-koncentrat: Advate, ReFacto AF, Novo- 
Eight, Helixate NexGen, Nuwiq och Kogenate. Kliniska  
studier har visat att Kovaltry är effektivt vid förebygg ande och  
vid behandling av blödningsepisoder hos tidigare behandlade  
patienter. Farmakokinetiska studier har visat att halverings-
tiden för Kovaltry är något längre än för Kogenate. TLV be- 
dömer att Kovaltry har likvärdig effekt till samma kostnad 
som jämförelsealternativen. Kovaltry kan även poten tiellt inne- 
bära en något lägre kostnad, om det skulle användas med 
längre doseringsintervall, varför TLV beslutat att Kovaltry ska  
vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet. 

Beslutet gäller från den 26 augusti 2016. 

Lixiana ingår i högkostnadsskyddet
Lixiana (edoxaban) används för patienter med förmaks-
flimmer för att förebygga stroke och systemisk embolism 
samt för behandling och förebyggande av djup ventrombos 
och lungembolism. Lixiana är den fjärde godkända pro-
dukten inom gruppen NOAK. NOAK är direktverkande 
antikoagulantia och alternativ till warfarin. TLV anser att 
relevant jämförelsealternativ till Lixiana och det ansökta 
priset för Lixiana inte är högre än för övriga NOAK. Mot 
denna bakgrund subventioneras Lixiana. 

Beslutet gäller från den 17 juni 2016.

Repatha ingår i högkostnadsskyddet med 
begränsning till och med 31 december 2017
Repatha (evolocumab) för behandling av högt LDL-kolesterol  
och blandade blodfettsrubbningar ingår i högkostnads-
skyddet med begränsning. Begränsningen innebär att  
Repatha endast subventioneras som tilläggsbehandling för 
patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi eller 
för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som 

trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib  
har kvarstående LDL-kolesterol på 4,0 mmol/l eller högre. 
TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i det underlag 
som företaget lämnat in. Förutom osäkerheten i vilken effekt 
Repatha har på förekomsten av hjärt-kärlhändelser är det 
heller inte känt hur stor risken är att drabbas av hjärt-kärl-
händelser hos olika patientgrupper. 

Kostnaden för Repatha är hög och behandlingen antas 
vara livslång. För att säkerställa att endast de patienter som 
har störst behov av ett ytterligare behandlingsalternativ för 
höga blodfetter får Repatha är det viktigt att vården följer 
den snäva subventionsbegränsningen för Repatha som TLV 
beslutat om. För att öka kunskapen om hur Repatha används 
ska företaget komma in med uppföljningsdata. Företaget ska 
senast december 2017 redovisa uppgifter över vilka patienter 
som behandlats med Repatha. Den tidsbegränsade subven-
tionen av Repatha beror på de stora osäkerheterna kring 
vilken effekt läkemedlet har på hjärt-kärlsjuklighet och död. 

Beslutet gäller från den 21 juni 2016.

Xalkori ingår i högkostnadsskyddet
Xalkori (crizotinib), för behandling av vuxna med anaplast-
iskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig 
lungcancer (NSCLC), ingår i högkostnadsskyddet med 
gene rell subvention. Xalkori fick i februari 2014 subvention 
för behandling i andra linjen, med begränsning och villkor. 
Eftersom Xalkori i och med detta beslut även subventioneras 
i första linjen, bedömer TLV att det tidigare uppföljnings-
villkoret i andra linjen inte längre är nödvändigt. I under-
laget ingår en hälsoekonomisk jämförelse mot kemoterapi. 
Jämfört med kemoterapi beräknas kostnaden per kvali-
tetsjusterat levnadsår vara hög. Med hänsyn tagen till sjuk-
domens mycket höga svårighetsgrad kan dock en så hög 
kostnad anses vara rimlig.

Beslutet gäller från den 17 juni 2016.

Aubagio ingår i högkostnadsskyddet utan 
begränsning
Efter att företaget sänkt priset på Aubagio (teriflunomid), 
som används mot skovvis återkommande multipel skleros 
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(MS), ingår läkemedlet i högkostnadsskyddet utan begräns-
ning. Aubagio ingick sedan tidigare i högkostnadsskyddet 
med en begränsad subvention för patienter som inte uppnått 
behandlingsmålen med interferon beta-preparat, eller när 
behandling med interferon beta-preparat inte är ett lämpligt 
alternativ. Efter att företaget som marknadsför Aubagio 
sänkt priset med 21 procent bedömer TLV att den nytta 
Aubagio tillför står i rimlig relation till kostnaden. Nuva- 
r ande begränsning på Aubagio tas därför bort. 

Beslutet gäller från den 24 juni 2016.

Mekinist ingår i högkostnadsskyddet med  
begränsning
Mekinist (trametinib) används vid behandling i kombina-
tion med dabrafenib (Tafinlar) av vuxna patienter med 
icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF 
V600-mutation. TLV bedömer att de patienter som är aktu-
ella för behandling med Mekinist har drabbats av malignt 
melanom av en mycket hög svårighetsgrad. Huvudstudien 
som ligger till grund för beslutet visade att patienter levde 
cirka 6,5 månader längre vid behandling med Mekinist till-
sammans med dabrafenib jämfört med behandling med en-
bart dabrafenib. Patienterna i gruppen som fick Mekinist 
tillsammans med dabrafenib levde också längre tid innan 
sjukdomen förvärrades. Osäkerheten i de hälsoekonomiska 
resultaten för Mekinist är mycket hög, detta eftersom det är 
osäkert hur länge patienter som får Mekinist i kombination 
med dabrafenib kommer att behandlas och hur tillägg av 
Mekinist påverkar den långsiktiga överlevnaden. En överens- 
kommelse som har slutits mellan landstingen och företaget 
medför att osäkerheterna minskar. 

Beslutet gäller från den 17 juni 2016.

Ändrad subventionsbegränsning för Xultophy
Efter ansökan från företaget ändrar TLV subventions- 
begränsningen för Xultophy (liraglutid och insulin degludek).  
Xultophy subventioneras nu endast för patienter med typ 2- 
diabetes som inte nått tillräcklig blodsockerkontroll genom 
metformin och långverkande insulinbehandling, och när 
behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. 

Beslutet gäller från den 26 maj 2016.

Cosentyx ingår i högkostnadsskyddet med  
begränsning 
Cosentyx (sekukinumab) är avsett för behandling av plack-
psoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. Sedan 
tidigare ingår Cosentyx i högkostnadsskyddet för behand-
ling av plackpsoriasis med begränsning till vuxna som inte 
svarat på konventionell systemisk behandling. Nu ingår det 
även för psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. 

Beslutet gäller från den 20 maj 2016.

Flexilev ingår i högkostnadsskyddet med 
begränsning 
Flexilev (levodopa/karbidopa) används vid behandling av 
Parkinsons sjukdom hos vuxna. Subventionsbegränsningen 
innebär att Flexilev endast subventioneras för patienter där 
konventionell tablettbehandling inte räcker till för att hant era 
de motoriska fluktuationerna, och för vilka endast pumptill-
försel av levodopa-karbidopa-gel eller apomorfin är tänkbara 
behandlingsalternativ, alternativt när de senare är olämpliga.

Beslutet gäller från den 21 maj 2016.

Actikerall ingår i högkostnadsskyddet 
Actikerall (fluorouracil och salicylsyra) används vid behand-
ling av aktinisk keratos. TLV har beslutat att Actikerall ska 
vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för  
behandling av knappt palpabel och/eller måttligt tjock  
hyperkeratotisk aktinisk keratos (grad I/II) hos immun-
kompetenta vuxna patienter. 

Beslutet gäller från den 21 maj 2016.

Acarizax ingår i högkostnadsskyddet
Acarizax används för att behandla allergisk rinit och allerg- 
isk astma som är orsakade av husdammskvalster hos vuxna, 
18–65 år. Acarizax och Alutard innehåller samma allergen-
extrakt. TLV bedömer att det är rimligt att anta att Acarizax 
och Alutard har jämförbar effekt. Läkemedelskostnaden för 
Acarizax är högre än för Alutard. Acarizax tas dock i tablett-
form – till skillnad från Alutard som ges som injektion på 
allergimottagning – vilket resulterar i färre läkarbesök för 
patienten och lägre kostnader för samhället som följd.

Beslutet gäller från den 21 maj 2016.

Kloramfenikol Santen ögondroppar 5 mg/ml  
i droppflaska ingår i högkostnadsskyddet
Kloramfenikol Santen är ett antibiotikum som används för 
att behandla och förebygga olika former av infektioner i 
ögat. TLV bedömer att Kloramfenikol Santen i droppflaska 
ger en lägre behandlingskostnad per kur jämfört med mot-
svarande behandling med endosbehållarna.

Beslutet gäller från den 20 maj 2016.

Quinsar ingår i högkostnadsskyddet
Quinsair (levofloxacin) används vid behandling av kronisk 
lunginfektion orsakad av Pseudomonas aeruginosa hos vuxna 
patienter med cystisk fibros. Quinsair är ett antibiotikum  
av klassen fluorokinoloner som inhaleras. Eftersom patienter 
med cystisk fibros behandlas med antibiotika kontinuerligt, 
rekommenderas användning av varierande antibiotika växelvis  
för att undvika resistensutveckling. I egenskap av ett nytt inhala- 
tionsantibiotikum, med ny verkningsmekanism och resistens- 
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profil, medför Quinsair en utökad sortimentsbredd till denna  
patientgrupp. Mot bakgrund av de speciella omständigheterna  
i terapiområdet, att svårighetsgraden för tillståndet är mycket 
hög och problem atiken med antibiotika resistens, bedömer 
TLV att kostnaden för Quinsair får anses vara rimlig. 

Beslutet gäller från den 21 maj 2016.

TLV beslutar att Adenuric inte ska ingå i 
högkostnadsskyddet
Adenuric (febuxostat) för behandling av gikt kommer inte 
att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom 
produkten har inte visat att nyttan av Adenuric motsvarar 
kostnaden. Läkemedelskostnaden är högre för Adenuric än 
för behandlingsalternativen allopurinol och probenecid 
med tillägg av natriumbikarbonat. Företaget har föreslagit 
en begränsad subvention, men TLV bedömer att företaget 
inte har visat att nyttan av Adenuric motsvarar kostnaden. 

Beslutet fattades den 21 april 2016.

NuvaRing ingår inte i högkostnadsskyddet
Företaget har inte visat att nyttan av preventivmedlet  
NuvaRing står i rimlig relation till det pris som de begär. Det  
finns i dag flera olika hormonella preventivmedel i högkost-
nadsskyddet. En sortimentsbredd är av stort värde för att den  
enskilda individen ska hitta en preventivmetod som passar. 
NuvaRing är en kombinerad hormonell preventivmetod i form  
av ett vaginalinlägg som byts ut var fjärde vecka. Det finns 
ingen skillnad i effekt och biverkningar mellan NuvaRing och  
kombinerade p-piller. TLV anser att det finns flera skäl till att  
acceptera ett något högre pris för NuvaRing jämfört med 
kombinerade p-piller. Det ansökta priset för NuvaRing är dock  
mycket högre än priset på jämförbara produkter inom högkost- 
nadsskyddet och TLV kan inte bevilja subvention utan att det  
är visat hur stort värde produktens eventuella fördelar har. 

Beslutet fattades den 24 maj 2016.

Erivedge ingår inte i högkostnadsskyddet
Erivedge (vismodegib) avsett för behandling av vuxna  
patienter med symtomatiskt mBCC eller med laBCC som 
inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning. 
Företaget har inte visat att hälsovinsterna står i rimlig rela-
tion till de höga behandlingskostnaderna.

Nytta av behandling med Erivedge har visats för patienter 
med laBCC och för patienter med symtomatisk mBCC i en 

liten klinisk studie där det inte fanns någon kontrollgrupp. 
Data som visar effekt på överlevnad saknas. Företaget har 
lämnat in en hälsoekonomisk analys för patienter med 
laBCC som är baserad på data från den kliniska studien. Då 
den kliniska studien saknar kontrollgrupp blir resultatet, 
med tanke på den höga behandlingskostnaden, för osäkert 
att dra slutsatser från. TLV anser därmed inte att företaget 
med tillräcklig tillförlitlighet visat att nyttan av behandling 
med Erivedge motsvarar den höga kostnaden.

Beslutet fattades den 21 april 2016.

Nucala ingår inte i högkostnadsskyddet
Nucala (mepolizumab), som används som tilläggsbehand-
ling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna, kommer 
inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står 
bakom produkten har inte visat att hälsovinsterna står i 
rimlig relation till de höga behandlingskostnaderna. Dess-
utom finns stora osäkerheter kring hur många patienter som 
skulle få Nucala utskrivet på recept och om hur väl en be-
gränsning till patienter med störst behov skulle följas i  
vården. Sammantaget bedömer TLV därför att Nucala inte ska  
ingå i högkostnadsskyddet. Företaget menar att Nucala fram- 
förallt hanteras via rekvisitionshantering på klinik. Rekvisi-
tionshanteringen omfattas inte av TLV:s bedömning ovan. 

Beslutet fattades den 27 maj 2016. 

Pafinur ingår inte i högkostnadsskyddet
Pafinur (rupatadin), som används mot allergisk rinit och 
kronisk urtikaria, kommer inte att ingå i högkostnads- 
skyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat 
att hälsovinsterna står i rimlig relation till Pafinurs kostnad. 
TLV bedömer att företaget inte har visat att Pafinurs högre 
pris i förhållande till jämförelsealternativen är motiverat vare 
sig ur ett hälsoekonomiskt perspektiv eller på grund av bevisad  
väsentligt bättre effekt för behandling av kronisk urtikaria. 

Beslutet fattades den16 juni 2016.

Utträden ur läkemedelsförmånerna
På TLV:s webbplats publiceras omkring den 10:e varje månad  
samtliga läkemedel och förbrukningsartiklar som utgår ur 
förmånerna på företagens begäran:  
www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/Begarda-uttraden- 
ur-lakemedelsformanerna/
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Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska  
tillstånd hos barn och ungdomar
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Cresemba (isavukonazol)
Intuniv (guanfacinhydroklorid)
Invicorp (aviptadil och fentolaminmesilat)
Praxbind (idarucizumab) 
Kalydeco (ivakaftor)
Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

Tema:
Sjukhusförvärvad pneumoni 

Monografier:
Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat)
Eylea (aflibercept) – nya indikationer
IKERVIS (ciklosporin)
Ilaris (kanakinumab)
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Läkemedelsbehandling av gikt

Monografier:
Entresto (sakubitril/valsartan)
Gardasil 9 (vaccin mot humant papillomvirus 
[typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] [rekombi-
nant, adsorberat]) 

Tema:
Läkemedelsbehandling  
av multipel skleros (MS) 
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Abasaglar (insulin glargin)
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Esbriet (pirfenidon)
Ofev (nintedanib)
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Mysimba (naltrexon/bupropion)
Nucala (mepolizumab)
Saxenda (liraglutid)
Zontivity (vorapaxar)
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Dosering av antibiotika till häst
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