
I oktober 2017 har Läkemedelsverket publicerat nya behand-
lingsrekommendationer för glukoskontroll vid typ 2-diabetes. 
Socialstyrelsen har dessutom under våren uppdaterat diabetes-
riktlinjer samt indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. 
Detta var temat för utbildningsdagen. 

Huvudbudskap från Läkemedelsverket
Några av Läkemedelsverkets huvudbudskap är:
• Basen i behandlingen är livsstilsförändringar!
• Behandla nydiagnostiserad typ 2-diabetes intensivt.
• Metformin är förstahandsmedel och bör i regel insättas i anslutning till 
• diagnos.
• Individualiserad läkemedelsbehandling med hänsyn till ålder, vikt, njur- 
• funktion och samsjuklighet.
• Barn och ungdomar med misstänkt diabetes ska remitteras samma dag  
• till akutmottagning.

Målvärden för glukoskontroll
Övergripande behandlingsmål är HbA1c < 52 mmol/mol. Undvik 
HbA1c > 70 mmol/mol på grund av stor komplikationsrisk. Ett indivi-
dualiserat målvärde för HbA1c sätts i samråd med patienten. 

Hos patienter med nydiagnostiserad sjukdom rekommenderas ett målvärde 
för HbA1c inom intervallet 42-52 mmol/mol. För patienter med lång för-

väntad överlevnad och utan komplicerande samsjuklighet rekommenderas 
ett målvärde i den nedre delen av intervallet (42-48 mmol/mol). 
För patienter med lång diabetesduration, problem med hypoglykemier eller 
andra biverkningar rekommenderas ett målvärde för HbA1c inom inter-
vallet 53-69 mmol/mol.  För patienter med manifest hjärt-kärlsjukdom, 
ålder över 80 år eller allvarlig hypoglykemiproblematik rekommenderas ett 
målvärde i den övre delen av intervallet. 

Övergripande strategi för läkemedelsbehandling

 Förstahandsmedel är: 
 Metformin

 Andrahandsval utan prioriteringsordning är: 
 Insulin (NPH)
 Sulfonureider och Repaglinid
 DPP-4-hämmare
 GLP-1-analoger
 SGLT-2-hämmare

 Möjliga andrahandsval är:
 Pioglitazon
 Akarbos

Typ 2-diabetes – nya rekommendationer 
REFERAT FRÅN LÄKEMEDELSINFORMATION PÅ VÅRA VILLKOR (LIVV) 2017-11-01

Nu har Örebro läns landstings instruktioner för läke-
medelshantering, Gröna häftet, uppdaterats. Det 
innebär att alla gamla Gröna häften är inaktuella och 
ska kastas.

De nya instruktionerna kommer inte att tryckas, utan enbart finnas 
i elektronisk form på Läkemedelskommitténs webbsida, 
www.orebroll.se/lakemedel. Den elektroniska formen gör att uppdateringar 
kan göras snabbare och enklare. Den gör det också enkelt att söka i tex-
terna och navigera vidare via länkar. Vid behov kan den som önskar 
skriva ut häftet.

Gröna häftet bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården och utgör grunden i all läke-
medelshantering. Instruktionerna gäller för alla enheter som hanterar lä-
kemedel i öppenvård, slutenvård och tandvård.

Instruktionerna har sammanställts av en arbetsgrupp underställd Läke-
medelskommittén, innan de gick på remiss och slutligen fastställdes av 
landstingsdirektören.

Mall för lokala instruktioner
Som ett komplement till Gröna häftet behöver lokala instruktioner för 
läkemedelshantering upprättas, det gäller på såväl kliniknivå som på av-
delnings-/enhetsnivå. För att underlätta detta arbete finns mallen ”Lokal 
instruktion för läkemedelshantering” på Läkemedelskommitténs webb-
sida. Vid uppdatering av lokala instruktionen på avdelningen/enheten 
ska den nya mallen användas och de lokala instruktionerna ska sedan fin-
nas tillgängliga på intranätet.

Temperaturkontroll och skötsel av 
läkemedelsförråd
För att förbättra dokumentationen av temperaturkontroll och skötsel av 
läkemedelsförråd finns även stöddokumenten ”Protokoll för temperatur-
mätning” och ”Protokoll för skötsel av läkemedelsförråd” på Läkemedels-
kommitténs webbsida. 

Genomförd uppgift ska signeras på protokollen. För temperaturmätning i 
läkemedelsrum och i kylskåp rekommenderas en termometer med max/
min-funktion (finns att beställa från varuförsörjningen).

LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING

 NR 193  •  S E P T E M B E R   2 0 1 4

 RAPPORT OM LÄKEMEDEL 13 SEPTEMBER 2014

Text: Sara Fors, Enheten för läkemedelsfrågor, ÖLL

Gröna häftet är uppdaterat
– släng de tidigare versionerna

Foto: Lars-Göran Jansson
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LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I REGION ÖREBRO LÄN

LÄKEMEDELSKOMMITTÉN REGION ÖREBRO LÄN

2016-2017

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Blod och blodbildande organ

Hjärta och kretslopp

Hud

Urin- och könsorgan

Hormoner, exkl könshormoner

Infektionssjukdomar

Rörelseapparaten

Nervsystemet

Parasitsjukdomar

Andningsorganen

Ögon och öron

Läkemedel till barn

Läkemedel till äldre

Palliativ vård och vård i livets slut

Övrigt www.regionorebrolan.se/lakemedel

Fysisk aktivitet är ett värdefullt komplement till läkemedel
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Text: Ulf Rothelius och Birgitta Lernhage, Läkemedelscentrum
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Metformin 
Doser högre än 2000 mg per dag ökar effekten endast marginellt.  Sätt 
ut behandlingen vid tillstånd som riskerar att hastigt försämra njurfunk-
tionen, såsom diarré, betydande vätskeförlust eller feber. Försiktighet vid 
samtidig behandling med ACE-hämmare/ARB eller NSAID. Sätt ut 
Metformin vid eGFR < 30 ml/min, dosreducera till 1000 mg per dag vid 
eGFR 30-44 ml/min. Avstå från nyinsättning av metformin vid eGFR < 
45 ml/min. Metformin interfererar med absorptionen av vitamin B12, 
men detta leder sällan till anemi.  S-kobolamin bör dock kontrolleras vid 
behandlingsstart och regelbundet därefter för att förhindra utveckling av 
myelo- eller neuropati.

Insulin
Insulinbehandling är i de flesta fall en tilläggsbehandling till metformin 
och/eller annan peroral diabetesbehandling. I första hand rekommende-
ras NPH-insulin till natten. Om NPH-insulin orsakar nattliga hypoglyke-
mier och metabolt mål inte uppnås vid dosreducering, kan långverkande 
insulinanalog övervägas. 
Insulin kan användas vid nedsatt njurfunktion, men dosen kan behöva 
sänkas på grund av minskad insulinclearance. 

NPH-insulin är: Insuman Basal, Humulin NPH, Insulatard. 

”Vid insulinbehandling
är NPH-insulin förstahandsval”

Sulfonureider (SU) och Repaglinid
SU-preparat ges vanligen som enbart en morgondos på grund av lång 
halveringstid. Risken för hypoglykemier bör beaktas, särskilt hos äldre och 
vid nedsatt njurfunktion. Glipizid och glimepirid rekommenderas inte vid 
eGFR < 30 ml/min. 
Repaglinid har en kortvarig effekt och tas till måltider. Kan användas med 
försiktighet även vid eGFR < 30 ml/min.
Glibenklamid (Daonil, Glibenklamid) rekommenderas inte på grund av 
ökad hypoglykemirisk jämfört med övriga SU-preparat. 

SU-preparat är:  glipizid (Mindiab), glimepirid (Amaryl)
Repaglinidpreparat är: (Repaglinid, Novonorm)

DPP-4-hämmare
DPP-4-hämmare har relativt få biverkningar och ökar inte risken för 
hypoglykemi. Dessa preparat är viktneutrala och kan användas vid ned-
satt njurfunktion (vissa preparat behöver dock dosjusteras). Det finns 
patienter som inte alls svarar på behandlingen och därför är det viktigt att 
utvärdera effekten efter 3-6 månader och sätta ut läkemedlet vid utebliven 
effekt. 

DPP-4-hämmare är: sitagliptin ( Januvia), linagliptin (Trajenta), saxa- 
gliptin (Onglyza), vildagliptin (Galvus).

GLP-1-analoger
GLP-1-analoger ges som subkutan injektion 1-2 gånger dagligen eller 
1 gång/vecka beroende på preparat. På grund av sina viktminskande ef-
fekter kan dessa preparat vara särskilt lämpliga vid fetma. Liraglutid kan 
vara särskilt lämpligt till personer med manifest kardiovaskulär sjukdom.  
GLP-1-analogerna har olika gränsvärden för användning vid nedsatt njur-
funktion. Liraglutid rekommenderas ej vid eGFR < 15 ml/min, lixisena-
tid, dulaglutid och Byetta rekommenderas ej vid eGFR < 30 ml/min och 
Bydureon rekommenderas ej vid eGFR < 50 ml/min. Det finns patienter 
som inte alls svarar på behandlingen och därför är det viktigt att utvärdera 
effekten efter 3-6 månader och sätta ut läkemedlet vid utebliven effekt. 

GLP-1-analoger är: lixisenatid (Lyxumia), liraglutid (Victoza), exenatid 
(Byetta, Bydureon), dulaglutid (Trulicity).

SGLT-2-hämmare
SGLT-2-hämmare leder vanligen till viktminskning. Preparaten ökar inte 
risken för hypoglykemi. En sällsynt biverkan är ketoacidos som kan före-
komma trots normala eller nära normala blodsockernivåer. Preparaten kan 
behöva sättas ut vid påverkat allmäntillstånd, dehydrering eller vid större 
kirurgiska ingrepp. Om patienten drabbas av komplikationer som kan 
leda till amputation bör man överväga att avsluta behandlingen. Empagli-
flozin eller kanagliflozin kan vara särskilt lämpliga till personer med mani-
fest kardiovaskulär sjukdom. 
SGLT-2-hämmare bör inte nyinsättas till patienter med eGFR < 60 ml/
min. 

SGLT-2-hämmare är: empagliflozin ( Jardiance), kanagliflozin (Invoka-
na), dapagliflozin (Forxiga).

Pioglitazon
Preparatet ger ingen ökad risk för hypoglykemi. Det medför ofta viktupp-
gång på grund av dess stimulerande effekt i fettvävnad. Vid hög risk för 
hjärtsvikt respektive vätskeretention bör pioglitazon undvikas.  

Pioglitazonpreparat är: (Pioglitazone, Actos).

Akarbos
Risken för hypoglykemi är mycket låg. Gastrointestinala biverkningar är 
vanliga, vilket ofta begränsar dess användning. 

Akarbospreparat är: (Glucobay).

Icke farmakologisk behandling
Rökstopp har positiv inverkan på många riskfaktorer inklusive insu-
linresistens och kardiovaskulär risk. 
Vid övervikt och fetma bör en viktreduktion på minst 5 % eftersträvas för 
att få relevant effekt på metabola riskfaktorer. 
Fysisk aktivitet bidrar till viktstabilitet, ökar insulinkänsligheten och 
basalmetabolismen samt har andra positiva effekter på kardiovaskulära 
riskfaktorer. 
En hypokalorisk diet oavsett sammansättning har en gynnsam effekt på 
såväl HbA1c som övervikt, men på längre sikt har en sk medelhavsdiet 
bäst vetenskapligt stöd avseende effekter på kardiovaskulära riskfaktorer. 

Läkemedelsbehandling av äldre
Socialstyrelsen har under våren 2017 uppdaterat sina ”indikatorer för 
god läkemedelsterapi hos äldre”. Med ”äldre” avses i detta sammanhang 
75 år och äldre. Metformin är  förstahandspreparat, men man måste vara 
särskilt observant på patientens njurfunktion och följa denna över tid. 
Andrahandspreparat är medellångverkande NPH-insulin, Repaglinid/
sulfonureider (SU) eller DPP-4-hämmare. 

I gruppen ”de mest sjuka äldre” förekommer en ökad prevalens av ned-
satt njurfunktion, försämrad nutrition och kognitiv svikt samt en om-
fattande samsjuklighet. För dessa patienter rekommenderas i första hand 
behandling med insulin eller DPP-4-hämmare. 

Hur mår Region Örebro län?
Statistik från Nationella Diabetesregistret (NDR) visar att Region Örebro 
län förbättrat sitt resultat både vad gäller typ 1- och typ 2-diabetes. Vi når 
målnivåerna för glukoskontroll vid både typ 1- och typ 2-diabetes och står 
oss väl i en nationell jämförelse. Vi behöver dock minska andelen rökare 
och förbättra blodtrycksbehandlingen.  

Kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre 
NT-rådet (nya terapier) rekommenderar i nuläget landstingen att avstå 
från användning av FreeStyle Libre vid typ 2-diabetes. TLV kommer nu 

«  från sid 29
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Mellansvenskt
läkemedelsforum
Gemensamma utbildningsdagar för läkare

Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad 
kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde 
för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när ett 
läkemedel bör användas på ett rationellt sätt. 
Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Karlstad 1–2 februari 2017

Foto: Per Arneborn
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att göra en hälsoekonomisk värdering av användandet av denna kontinu-
erliga glukosmätare. 

Läkemedelsförskrivning i Region Örebro län
I Region Örebro län står diabetesmedlen för 7 % av den totala läkeme-
delskostnaden i öppen och sluten vård. Förbrukningsartiklar vid diabetes 
står för närvarande för 3 % av totalkostnaden. 2016 kostade alla diabetes-
läkemedel i Region Örebro län 65 MKr. Vi har en påtagligt högre använd-
ning än riksgenomsnittet för bl a GLP-1-analoger och DPP-4-hämmare.

Medverkande på LIVV-dagen var Stefan Jansson, Erik Schvarcz, Magnus 
Olsson, Ulf Rothelius och moderator Maria Palmetun Ekbäck. Föreläsar-
nas powerpointbilder finns utlagda på Läkemedelskommitténs hemsida: 
www.regionorebrolan.se/lakemedel

Karlstad 1–2 februari 2017
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Gemensamma utbildningsdagar för läkare

Korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad 
kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde 
för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när ett 
läkemedel bör användas på ett rationellt sätt. 
Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Karlstad 1–2 februari 2017

Foto: Per Arneborn

Karlstad 1–2 februari 2017

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i Uppsala-Örebroregionen, ej företagssponsrade. 
Anmäl dig senast 20 december på www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum

Programmets huvudrubriker är:

• Läkemedel – rätt och lagom
• Klinisk farmaci – vad kan apotekarna bidra med?
• Läkemedelsbehandling av de mest sköra äldre
• Njurar och läkemedel

• Mage-tarm
• Läkemedelsupptag vid mag-tarmsjukdom och efter gastric by-passoperation
• IBS – vilken plats har de nya läkemedlen?

• Medicinhistoria – hur har läkemedelsutvecklingen varit när det gäller hjärtsjukvården?

• Infektioner
• Hud-/mjukdelsinfektioner
• Bensår

• Reumatologi
• Akut vardagsreumatologi

• Psykiatri
• Utmattningssyndrom
• PTSD
• Medicinska konsekvenser av sjukskrivning

• Vi lär oss mer 
• Interkollegialt lärande utifrån MedRave

• D-vitamin, vad har vi egentligen för evidens? 

• Födoämnes- och läkemedelsallergi hos barn och ungdomar 

Läkemedelskommittén bjuder länets AT-läkare på anmälningsavgiften. AT-läkare anmäler sig därför via mail till 
Ann-Britt Lundbäck, ann-britt.lundback@regionorebrolan.se,  tel 019-602 3512

Välkommen!

ANMÄL DIG
SENAST 20 DEC

PÅ NÄTET!

UPPSALA 31 JANUARI – 1 FEBRUARI 2018
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Flera läkare med olika specialistkompetens är involverade i de 
flesta patienters vård, vilket kan leda till polyfarmaci och ut-
göra en risk för potentiella läkemedelsinteraktioner. Ett fåtal 
läkemedel och läkemedelskombinationer står för en stor del 
av de kliniskt betydelsefulla interaktionerna. Läkemedelsbi-
verkningar är en betydande orsak till morbiditet och mortali-
tet. Patienter som exponeras för interagerande läkemedels- 
kombinationer riskerar att drabbas av såväl biverkningar som 
otillräcklig behandlingseffekt. 

Klassifikation och tolkning
Man skiljer mellan farmakokinetiska interaktioner, där ett läkemedel 
kan förändra ett annat läkemedels ”omsättning i kroppen” (absorption, 
utsöndring, snabbare eller långsammare nedbrytning) och farmakodyna-
miska interaktioner, där ett läkemedel kan påverka ett annat läkemedels 
”målmekanism” (genom att konkurrera med läkemedlet om receptorn,  
hämma samma effekt via en annan mekanism, förstärka den eller på detta 
sätt påverka biverkningar). 
Interaktioner, som leder till förlängd QT-tid (se artikel av Michael Hol-
mér i Rapport om läkemedel nr 209, sid 27) kan tillhöra båda kategorier-
na av interaktioner.

Betydelsen av interaktionen/dokumentation 
Den kliniska betydelsen av interaktioner kan variera och klassificeras 
A-D, se tabell nedan. Vissa interaktioner kan ha en teoretisk betydelse 

och vara intressanta ur en farmakologs synvinkel, men är av föga relevans 
för patienten och dess behandlande läkare. Andra interaktioner kan ha 
kliniskt relevanta konsekvenser; vissa av dessa kan hanteras genom en 
dosanpassning, för andra kan man inte dosanpassa utan bör - i alla fall i 
oträngt läge - undvika kombinationen. Den besvärliga delen i detta system 
är B-kategorin; här är betydelsen av interaktionen okänd och kan sträcka 
sig hela vägen från A till D, problemet är bara att man (ännu) inte vet, 
vilken betydelse den har.

Interaktioner klassificeras även utifrån vilken dokumentation som finns 
(0-4), se tabell nedan. En interaktion kan vara väldokumenterad i littera-
turen, undersökningar är gjorda såsom kontrollerade studier på relevant 
patientpopulation - en sådan interaktion får kategori ”4”. Finns det inga 
tillgängliga data för den aktuella läkemedelssubstansen, utan bara doku-
mentation från liknande läkemedel får interaktionen kategori ”0”.

10 läkemedel är involverade i 94 % av alla D-interaktioner
Det finns en hel del forskning om interaktioner, deras uppkomst och bety-
delse. 2014 genomfördes en registerstudie av Klinisk farmakologi Karo-
linska Universitetssjukhuset och forskare inom diabetologi på Karolinska 
institutet. I studien kopplade man ihop data från läkemedelsregistret 
(uthämtade läkemedel) med den framför allt farmakokinetiska interak-
tionsdatabasen på Janusinfo (fd SFINX-databas). Grundpopulationen 
utgjordes av hela svenska befolkningen vid denna tidpunkt. 

Få läkemedel och läkemedelskombinationer 
ger kliniskt betydelsefulla interaktioner

Text: Michael Andresen, Läkemedelscentrum Region Örebro län 
och Klinisk Farmakologi Universitetssjukhuset Linköping

Klinisk betydelse

Teoretisk interaktion, 
klinisk betydelse saknas

Den kliniska betydelsen 
är oklar/okänd

En klinisk betydelse finns, 
kan hanteras via dosanpassning

Undvik
kombinationen

Dokumentationens art

Data från studier av andra läkemedel med  
liknande egenskaper.

Data från ofullständiga fallrapporter och/eller  
in vitro-studier. 

Data från väldokumenterade 
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Under en fyramånadersperiod fann man 2,5 miljoner (2.490.151) ordine-
rade läkemedelskombinationer med interaktioner, varav 953.898 (38 %) 
kombinationer medförde C-interaktion och 94.267 (3,8 %) kombinatio-
ner medförde D-interaktion.

I studien visade det sig att kombinationer innehållande 10 läke-
medel stod för 94 % av alla D-interaktioner (i fallande ordning):

1. Warfarin  6. Omeprazol
2. Klopidogrel  7. Ciprofloxacin
3. Kalium  8. Tramadol
4. Acetylsalicylsyra 9. Fluoxetin
5. Karbamazepin  10. Amilorid

För att ge förskrivarna en uppfattning om vilka substanser som var ”hög-
risksubstanser” för interaktioner räknade författarna ut antal D-interak-
tioner per antal ordinationer (i fallande ordning): Järn, Amilorid, Dil-
tiazem, Gemfibrozil, Verapamil, Rifampicin, Klopidogrel, Moklobemid, 
Karbamazepin och Fenobarbital.

15 läkemedelskombinationer står för 80 % av D-interak- 
tionerna i studien
De fem vanligaste riskkombinationerna är
(46 % av alla D-interaktioner):
• Kinoloner eller tetracykliner i kombination med flervärda metalljon- 
 innehållande läkemedel
• Kalium och kaliumsparande diuretika
• Warfarin och acetylsalicylsyra
• Omeprazol eller esomeprazol och klopidogrel*
• Diltiazem eller verapamil i kombination med betablockerare

Ytterligare 34 % av alla D-interaktioner orsakades av följande tio kom-
binationer: (tramadol + antidepressiva (bupropion, duloxetin, fluoxetin, 
klomipramin, paroxetin), kodein/etylmorfin + antidepressiva, warfarin + 

NSAID, verapamil + digoxin, diazepam + karbamazepin, kalciumantago-
nist (felodipin och nifedipin*) + karbamazepin, SSRI + SSRI, warfarin + 
ekonazol/flukonazol, risperidon/quetiapin + karbamazepin, dopaminan-
tagonist + dopaminagonist).

När är interaktioner betydelsefulla?
Det finns en rad faktorer som påverkar om interaktioner får en klinisk 
betydelse för den enskilde patienten eller inte:

Större betydelse
• Smalt terapeutiskt fönster
• En nedbrytnings- eller eliminationsväg
• Interagerande substans är en stark inducerare/hämmare
• Patient med låg renal/hepatisk funktion
• Stor skillnad i affinitet (för farmakodynamiska interaktioner)

För C-interaktioner gäller att man måste ta hänsyn till dessa när man startar, 
dosändrar eller avslutar kombinationsbehandlingen. Man bör vara upp-
märksam på biverkningar som tyder på en skadlig effekt av interaktionen.

Informationskällor
I dagsläget finns det bl a en svensk databas över framför allt farmakokine-
tiska interaktioner som är fritt tillgänglig: www.janusinfo.se/Beslutsstod/
Janusmed-interaktioner-och-riskprofil
Man behöver skapa ett konto, som dock är kostnadsfritt. Riskprofilen, en 
databas med utvalda farmakodynamiska interaktioner är för närvarande 
endast tillgänglig för Stockholms läns landsting.
I läkemedelslistan i kliniska portalen är den farmakokinetiska databasen 
integrerad som en knapp som byter färg om det finns en interaktion i 
läkemedelslistan. Klickar man på knappen så får man mer information om 
den eller de föreliggande interaktionerna.
Om detta inte räcker och ytterligare information behövs kan Du maila 
lakemedelskommitten@regionorebrolan.se eller ringa 019-602 3512.
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Läkemedelsinformation på våra villkor – LIVV
Tema: Långvarig smärta

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018 kl 13.00–17.00

Målgrupp: Läkare inom primärvård och slutenvård
 Övrig hälso- och sjukvårdspersonal som har intresse för ämnet är också välkomna

Program: Introduktion  Anette Holmfred, Patrick Ugge

 Opioider  Annica Rhodin, överläkare, med dr Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
   Smärtcentrum Akademiska sjukhuset, Uppsala

 Långvarig smärta – tänk annorlunda  Heiko Botman

 Kaffe med smörgås och frukt

 forts Långvarig smärta – tänk annorlunda

 Metod för säker förskrivning   Björn Strandell

 Paneldiskussion  Maria Palmetun Ekbäck m fl  

Inbjudan till utbildningsdagen bifogas detta nummer av Rapport om läkemedel. Anmälan senast 22 januari via mail till Ann-Britt 
Lundbäck, ann-britt.lundback@regionorebrolan.se, tel 019-602 3512. Bekräftelse på anmälan skickas ej ut.

Det finns även möjlighet att delta via Region Örebro läns videokonferenssystem. Tekniker kommer att finnas på plats för denna 
sändning till föreläsningssalarna på Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Välkommen! 
Läkemedelskommittén 

*) Dessa i artikeln omnämnda interaktioner räknas idag inte som D- utan som C-interaktioner.



Nya läkemedel vid behandling av myelom
Referat från hearing i september 2017 med berörda läke-
medelsföretag (Janssen, BMS, Celgene, Novartis, Amgen och 
Takeda) samt NT-rådets ordförande Gerd Lärfars och Uppsala- 
Örebroregionens representant Lars Lööf. 
En hearing för Uppsala-Örebroregionens hematologer och 
Läkemedelskommittéer/Läkemedelsenheter anordnades av 
Regionala läkemedelsrådet med Läkemedelscentrum i Örebro 
som värd. Moderator var Olle Linder, Hematolog på USÖ. Ste-
fan Norin, Överläkare på Hematologiskt Centrum Karolinska 
Universitetssjukhuset gav en översikt över aktuell kunskap om 
myelomsjukdomen och dess behandling. 

Bakgrund
Myelom är en malign plasmacellssjukdom. Medianåldern vid insjuk-
nande är 72 år och cirka 600 personer insjuknar årligen i Sverige. Det 
är vanligare hos män. Sjukdomen är den näst vanligaste hematologiska 
maligniteten. Symtomen kommer oftast från skelettet där myelomcellerna 
finns och även på grund av att myelomcellerna producerar cytokiner som 
stimulerar en urkalkning. Röntgenologiskt kan uppklarningar i skelettet 
ses. Skelettsmärtor är det vanligaste symtomet (ofta rygg eller bröstkorg/
revben). Asymtomatiska patienter utan tecken till progressiv sjukdom 
(”smouldering myeloma”) följs upp noggrant men ska inte behandlas.

Diagnostiska kriterier är minst 10 %  klonala plasmaceller i benmärg samt 
minst 30 g/L monoklonalt gammaglobulin (M-komponent) i serum. 

En M-komponent i serum orsakar ofta en förhöjd  SR, vilket kan vara 
en metod att upptäcka sjukdomen inom primärvården. Ett annat fynd 
som bör väcka misstanke om myelom är hypercalcemi.

Behandling
Kriterier för behandling är hypercalcemi, njursvikt, anemi och 
skelettförändringar.

Minnesregel: 
CRAB – hyperCalcemi, Renal failure, Anemia, Bone damage

Kurativ behandling saknas, däremot har prognosen förbättrats väsentligt 
efter införandet av nya läkemedel. Symtomlindrande behandling har fort-
farande en viktig plats (smärtlindring, strålning, bisfosfonatbehandling). 
Behandlingsvalet styrs av patientens biologiska ålder, komorbiditeter, 
biverkningsprofil samt behandlingskostnad. Målet med behandlingen 
är att minska nivån av M-komponenten så mycket som möjligt, då den 
avspeglar sjukdomsaktiviteten. En stabilisering av M-komponenten så att 
den inte ökar utan ligger still, s k platåfas, är också eftersträvansvärt.
De nyare läkemedlen har bidragit till att patienter med myelom får en 
längre progressionsfri överlevnad med mindre biverkningar. 

Primärbehandling
Till patienter yngre än 65 år och upp till 70 år
Som induktionsbehandling används framför allt:
VCD – Velcade (bortezomib), Cyklofosfamid, Dexametason alternativt 
VTD –  Velcade (bortezomib), Thalidomide, Dexametason.  
Därefter kan melfalan (Alkeran) ges i högdos innan autolog stamcells- 
transplantation utföres.  De autologa blodstamcellerna skördas efter att 
dessa har förbehandlats med kemoterapi (vanligast cyklofosfamid (Sen-
doxan) och granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF - filgrastim).

Till patienter äldre än 65-70 år
För äldre patienter finns tre olika behandlingsregimer: 
MPT – Melfalan (Alkeran), Prednisolon, Thalidomide; 
MPV – Melfalan (Alkeran), Prednisolon och bortezomib (Velcade); 
LenDex – Lenalidomid (Revlimid), Dexametason.

Text: Maria Palmetun Ekbäck och Birgitta Lernhage, Läkemedelscentrum
Faktagranskare: Olle Linder, Hematologi, Medicinska kliniken, USÖ
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Återfallsbehandling
Vid val av behandling beaktas platåfasens längd och tidigare behandling. 
Om patienten har haft en lång platåfas kan samma behandling upprepas.   
I annat fall får ställningstagande till annan terapi göras. 

Nyare myelomläkemedel är indicerade för andra linjens 
behandling
Carfilzomib (Kyprolis) i kombination med antingen lenalidomid och 
dexametason eller enbart dexametason är indicerat för behandling av 
multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en 
behandling.

Carfilzomib är en irreversibel och höggradigt selektiv andra generatio-
nens proteasomhämmare. Carfilzomib hämmar chymotrypsin-liknande 
(CT-L)-aktivitet inom proteasomkomplexet i20S. Detta leder till att tu-
mörtillväxt hämmas (antiproliferativt) och celldöd av tumörceller främjas. 

Genom ett avtal med företaget  har  läkemedelskostnaden reducerats,  
vilket gör att behandling med Kyprolis i kombination med dexametason 
bedömts som kostnadseffektivt. Däremot rekommenderar NT-rådet 
landstingen att avstå från behandling med Kyprolis i kombination med 
lenalidomid och dexametason.

Elotuzumab (Empliciti)  i kombination med lenalidomid och dexameta-
son är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter 
som tidigare har fått minst en behandling.

Elotuzumab är en humaniserad immunoglobulin G1 monoklonal anti-
kropp mot SLAMF7 (signaling lymphocytic activation molecule F7)  och 
är ett glykoprotein som uttrycks i stor utsträckning på ytan av normala 
plasmaceller och myelomceller. Substansen har även en direkt aktiverande 
effekt på NK-celler (natural killer celler) och ger antikroppsberoende cell-
medierad cytotoxicitet. Elotuzumab är studerat i tillägg till lenalidomid 
och dexametason, vilket i snitt gav 4,5 månaders längre progressionsfri 
överlevnad jämfört med enbart lenalidomid och dexametason.  

NT-rådet rekommenderar ej användning i nuläget på grund av det höga 
priset i förhållande till effekten.

Daratumumab (Darzalex) som monoterapi är indicerat för behandling 
av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom 
där tidigare behandling inkluderade en proteasomhämmare och ett 
immunmodulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid 
senast givna behandling.

Daratumumab är en human IgG1k monoklonal antikropp som binder 
med hög affinitet till CD38-molekylen som är kraftigt uttryckt på ytan av 
myelomceller. Efter bindning induceras celldöd via olika immunologiska 
mekanismer.

NT-rådet har rekommenderat landstingen att vänta med behandling tills 
en hälsoekonomisk värdering blir tillgänglig.

Ninlaro (ixazomib) i kombination med lenalidomid och dexametason är 
avsett för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som fått 
minst en tidigare behandling. 

Ixazomib är en oral proteasomhämmare som är mycket selektiv och 
reversibel. Ixazomib binder och hämmar främst den kymotrypsinliknande 
aktiviteten hos beta-5-subenheten hos proteasom 20S. Ixazomib induce-
rar apoptos i flera tumörcellstyper.

NT-rådet har rekommenderat landstingen/regionerna att avvakta med 
behandling fram till dess att en hälsoekonomisk värdering är klar. Före-
taget för en dialog med TLV kring kostnadseffektiviteten med målet att 
preparatet ska ingå i förmånen.  

Panobinostat (Farydak), i kombination med bortezomib och dexameta-
son, är avsett för behandling av återfall i multipelt myelom där minst två 
tidigare behandlingsregimer inklusive bortezomib och ett immunmodu-
lerande läkemedel har prövats, eller vid behandlingsresistent multipelt 
myelom. Panobinostat tillhör andra generationens proteasomhämmare. 
Det är en potent peroral histondeacetylashämmare, som leder till en ökad 
acetylering av histonproteiner, vilket inducerar cellcykelstopp och/eller 
apoptos av vissa transformerade celler. 

Företaget som har Farydak för en diskussion med TLV, men något beslut 
finns inte i dagsläget.  NT-rådet har därmed inte avgivit någon rekom-
mendation. 

Pomalidomid (Imnovid) i kombination med dexametason är indicerat 
vid behandling av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt 
multipelt myelom som har fått minst två tidigare behandlingsregimer, 
inkluderande både lenalidomid och bortezomib, och som har uppvisat 
sjukdomsprogression efter den senaste behandlingen.

Pomalidomid förstärker T-cells- och mördarcells(NK)medierad immu-
nitet och hämmar produktionen av proinflammatoriska cytokiner (t ex 
TNF-α och IL-6) via monocyter. Pomalidomid hämmar dessutom angio-
genes genom att blockera migrationen och adhesionen av endotelceller.

TLV beslutade 2014 att preparatet skulle omfattas av läkemedelsför-
månen. Läkemedlet kombineras med lågdos dexametason. Bakgrunden 
till beslutet var att lågdos dexametason har fördelar, både avseende PFS 
(progression free survival) och total överlevnad (OS), jämfört med hög-
dos dexametason som annars är alternativet. Osäkerheten för PFS ansågs 
låg, men för total överlevnad var osäkerheten något större på grund av 
att patienterna som behandlades med högdos dexametason tilläts övergå 
till behandling med Imnovid. NT-rådet har inte givit rekommendation i 
detta ärende eftersom rådet bildades först efter TLVs förmånsbeslut. 

Lenalidomid (Revlimid) har blivit godkänd som monoterapi vid 
underhållsbehandling av vuxna patienter med nydiagnostiserat multipelt 
myelom som genomgått autolog stamcellstransplantation eller som första 
linjens terapi till äldre som inte blivit transplanterade.

Kostnadseffektivitet 
Totalkostnaden 2016 för myelomläkemedel var 564 Mkr i riket. Med 
nya myelomläkemedel förväntas en ännu högre kostnad för samhället. 
De nya myelomläkemedlen ska kombineras med redan existerande dyra 
läkemedel. Detta innebär att även om det nya läkemedlet ”ges bort” så kan 
man inte visa kostnadseffektivitet. Redan existerande läkemedel som ska 
ges i kombination med de nya läkemedlen tillhandahålls av olika företag. 
En diskussion på LIF-nivå pågår hur rabattavtal skulle kunna konstrueras 
där flera företag är involverade.

Sammanfattning
Myelombehandlingen har förändrats och förbättrats sedan millennieskif-
tet och utvecklingen har gått ifrån vanliga cytostatika till mer målinrikta-
de icke cytostatiska läkemedel, vilket ger en bättre livskvalitet och även en 
förlängd överlevnad. Under de senaste åren har en rad nya läkemedel och 
antikroppar godkänts för myelombehandling vilket är glädjande, men ett 
problem är de mycket höga läkemedelskostnaderna som följer med dessa 
nya läkemedel som kan vara svåra att bära för landstingen. Med stöd av 
NT-rådet kan vi få riktlinjer för hur dessa nya läkemedel skall introduce-
ras i behandlingsarsenalen.
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