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Vårnyheter i urval
Nya behandlingsrekommendationer:

Nya rön om biverkningar:

Osteoporos: Vårdprogrammet för Kalmar län har
uppdaterats. Den nya versionen finns på
Läkemedelskommitténs hemsida på
www.ltkalmar.se.

Atypiska femurskaftfrakturer som biverkan av
bisfosfonater (se www.lakemedelsverket.se ,
2011-04-15). Dessa frakturer ofta är bilaterala. En
del patienter känner smärtor eller obehag i lår, höft
eller ljumske några veckor innan frakturen
upptäcks. Vid atypisk fraktur på ena sidan bör man
aktivt fråga om symtom från den andra sidan. Vid
minsta misstanke om fraktur röntgas benet.
I en kanadensisk populationsbaserad fallkontroll-studie sågs nära tredubblad risk (RR 2,74)
för subtrochantära eller femurskaftsfrakturer efter
5 års behandling med bisfosfonater, jämfört med
upp till 100 dagars behandling. Efter samma tid
var risken för typiska osteoporosrelaterade
femurfrakturer reducerad med 24% (Park-Wyllie
et al., JAMA 2011).
I en svensk registerbaserad kohortstudie beräknades den relativa risken för atypisk femurfraktur
efter behandling med bisfosfonater i minst 2 år till
47, relaterat till ingen behandling alls. Ökningen i
absolut risk beräknades till 5 extra fall per 10 000
patientår (Schilcher et al. NEJM 2011).
Fortsätt att rapportera atypiska frakturer som
misstänkt biverkning till Läkemedelsverket!

Urinträngningar och trängningsinkontinens –
överaktiv blåsa: Ny behandlingsrekommendation
från Läkemedelsverket, finns på
www.lakemedelsverket.se
Nytt avtal med industrin
Den nya överenskommelsen om samarbetsformer
mellan Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och
sjukvården finns nu på Läkemedelskommitténs
hemsida på www.ltkalmar.se
Nya läkemedel
Onbrez (indakaterol): betareceptoragonist med
lång duration, för behandling av KOL. Närmaste
konkurrent är Oxis (formoterol).
Zostavax (vaccin mot herpes zoster). Ingår i
högkostnadsskyddet.
Qutenza: capsaicinplåster för behandling av
perifer neuropatisk smärta hos vuxna ickediabetiker. Appliceras i 30-60 minuter en gång var
3:e månad. Ska ges av läkare eller av vårdpersonal
under överinseende av läkare. Kräver
förbehandling med lokalanestetika!
Brilique (ticagrelor): trombocythämmande medel
som är en konkurrent till klopidogrel och prasugrel
(Efient), men också dyrare. Reversibel effekt.
Specialistpreparat för kardiologer.
Eliquis (apixaban): ytterligare ett peroralt medel
för trombosprofylax efter protesoperation i höft
eller knä. Beslut om pris och subvention kommer
senare.

Ökad risk för hjärtinfarkt även vid korttidsbehandling med diklofenak. En ny dansk
registerstudie visade att patienter med tidigare
hjärtinfarkt hade drygt 3 gånger förhöjd risk att få
en andra infarkt, eller avlida, under den första
behandlingsveckan med diklofenak! För naproxen
sågs ingen signifikant riskökning (Olsen et al.
Circulation 2011).
Psykiatriska och beteenderelaterade
biverkningar av montelukast (Singulair). I vissa
länder har man sett en högre frekvens än förväntat
av psykiatriska biverkningar hos barn. EUs
läkemedelsmyndighet (EMA) vill därför att
företaget redovisar hur man tänker följa upp
användningen av montelukast just hos barn.

Nytt sänkt pris:
Läkemedelskommittén, genom
Priset för Cervarix (vaccin mot HPV) har sänkts
till 582:50 kr per spruta. Priset för Gardasil är
1118 kr per spruta.
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Läs mer om nyheter från European Medicines Agency (EMA) och Läkemedelsverket:

Montelukast – rapporter om psykiatriska och beteenderelaterade biverkningar. Månadsrapport från
CHMP och PhVWP (februari 2011), www.lakemedelsverket.se (publicerat den 2 mars 2011)
Bisfosfonater och atypiska frakturer. Nyheter. www.lakemedelsverket.se (publicerat den 15 april
2011).
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