Läkemedelsnytt
Nr 7 – 2 september 2011

Blandat nytt från juni-juli-augusti
Läkemedelsboken 2011-2012 på nätet
Den kompletta versionen av Läkemedelsboken
2011-2012 finns nu tillgänglig på nätet.
Nätversionen innehåller flera specialkapitel som
inte finns i den tryckta boken.
Läs mer på www.lakemedelsboken.se
På Läkemedelskommitténs hemsida på
www.ltkalmar.se finns en uppdaterad länk.
Läkemedelsgenomgångar
En gemensam definition och arbetsprocess för
”Läkemedelsgenomgång” har nu fastställts, i
samarbete mellan landstinget och länets kommuner.
Läkemedelsgenomgång skall genomföras minst en
gång årligen för alla patienter som är inskrivna i
den kommunala hälso- och sjukvården.
Läs mer på Läkemedelskommitténs hemsida på
www.ltkalmar.se
Läkemedelskommitténs mål för 2011
Uppföljning t o m andra kvartalet har publicerats på
NAVET, under fliken Vårdstöd., se
Läkemedel>Uppföljning & Resultat. Man ser
förbättringar i vissa mått, men ännu är antibiotikaförskrivningen långt ifrån STRAMAs mål!
Nya läkemedel:
Palexia (tapentadol): ny stark opioid, som även
hämmar upptaget av noradrenalin. Finns endast
som depåtablett. Priset vid normal dosering är
jämförelsevis högt. Därför får Palexia bara
subventioneras för patienter med svår långvarig
smärta som provat, men inte tolererat, en stark
opioid och avbrutit behandlingen.
Gilenya (fingolimod): för behandling av MS som
inte svarat på interferon, eller har snabb progression
med svåra skov. Immunsupprimerande. Medför
ökad risk för allvarliga infektioner. Gilenya är det
första MS-medlet som kan tas per os. Högt pris!
Nytt lägre pris
Gardasil på recept kostar nu 893:50 kr per spruta.
Cervarix kostar 582:50 kr per spruta. Båda ingår i
läkemedelsförmånerna för flickor 13-17 år.
Nationell upphandling pågår!

Nya biverkningar: Något ökad risk för
urinblåsecancer av pioglitazon
Läkemedelsverket informerar om något ökad risk
för urinblåsecancer av pioglitazon (Actos,
Competact). I epidemiologiska studier sågs en liten
ökad risk (RR ca 1,2) hos patienter som behandlas
med pioglitazon. I en meta-analys av randomiserade studier fann man 19 fall med urinblåsecancer
hos 12 506 patienter som hade fått pioglitazon
(0,15%), men endast 7 fall bland 10 212 patienter i
kontrollgrupperna (0,07%).
Ökad risk ses framförallt vid långtidsbehandling
och hög kumulativ dos, men det går inte att utesluta
en ökad risk också efter kort tids behandling.
Läkemedelsverket anbefaller därför att kända
riskfaktorer för urinblåsecancer kartläggs före
insättning av pioglitazon (t ex hög ålder, rökning,
exponering för vissa kemikalier eller joniserande
strålning). Patienter som behandlas en längre tid
med pioglitazon bör följas regelbundet.
Ny strategi från läkemedelsföretag
Astra-Zeneca har meddelat att företaget inte längre
kommer att sponsra resor till vetenskapliga
kongresser. De kommer inte heller att dela ut
reklampennor och anteckningsblock i
fortsättningen.
En Nationell Läkemedelsstrategi
har antagits
Den nationella läkemedelsstrategin ska bidra till att
alla aktörer på området arbetar mot gemensamma
mål och med visionen: ”Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.
Strategin har utarbetats i samarbete mellan
regeringen, berörda myndigheter, Sveriges
Kommuner och Landsting, ett antal enskilda
landsting, läkemedelsindustrin, läkarprofessionen
och apoteksbranschen. Strategin antogs den 25
augusti 2011.
Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/4029
Hälsningar från Läkemedelskommittén,
genom
Ellen Vinge, ordförande
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