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Vi vet från olika mätningar som publicerats de senaste
åren att förtroendet för Läkemedelsverket är högt både
hos professionen och hos allmänheten och det är förstås
glädjande. Men mätningarna visar också att kunskapen
om vad Läkemedelsverket gör, inte minst hos allmänheten, inte når samma nivåer.

Läkemedelsverkets uppdrag är viktigt
och brett
Genom vårt arbete med godkännande, tillsyn och kontroll av
läkemedel bidrar Läkemedelsverket till att främja och utveckla
patientsäkerhet, folk- och djurhälsa, hälso- och sjukvård samt
medicinsk forskning i Sverige.
Myndighetens ansvar omfattar även tillverkare och produkter inom medicinteknik, kosmetik, tatueringsfärger, narkotika
samt olaglig läkemedelshantering. Läkemedelsverket ger också
tillstånd till och utövar tillsyn över svensk apoteksverksamhet.
Under åren har Läkemedelsverkets fått nya och utökade
ansvarsområden, inte minst vad gäller medicintekniska
produkter, men arbetet för säkra och effektiva läkemedel av
god kvalitet är fortfarande vårt största ansvarsområde. Det
är också bakgrunden till att Läkemedelsverket finns.
Med Neurosedynkatastrofen i början på 1960-talet som
det kanske tydligaste exemplet blev behovet av en samordad
effektiv statlig läkemedelskontroll uppenbar.

Sedan dess har säkerhetsarbetet utvecklats i Sverige och i vår
omvärld. Läkemedelsverket blev en egen myndighet 1990
och Europa har fått både en gemensam europeisk lagstiftning
och en europeisk myndighet på området. Sverige har från
starten 1995 haft en framträdande roll inom det europiska
samarbetet på läkemedelsområdet.
För oss som arbetar med läkemedel – på Läkemedelsverket,
inom hälso- och sjukvården, eller på annat sätt är det en
självklarhet att alla läkemedel behöver godkännas, tillsynas
och kontrolleras under hela sin livscykel. Men frågor om läkemedel väcker känslor.
Myndighetskrav på att
produkter som klassas
som läkemedel måste
vara godkända skapar
debatt bland användare,
liksom beslut om indragningar när ny kunskap visat att nyttariskbalansen inte längre
är positiv.
Läkemedelsverkets
uppdrag är viktigt och
handlar i grunden om
patientsäkerhet.
Trevlig läsning!
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Nyheter och rapporter
Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lv.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.

Osanktionerad användning av CBD-produkter 
– användare uppmanas istället vända sig till vården
Läkemedelsverket har nyligen avslutat flera tillsynsärenden som rör bland annat oljor, kapslar och inhalationslösningar innehållande cannabidiol (CBD) från
hampa. Fyra företag har förbjudits att sälja produkterna
eftersom de är att betrakta som läkemedel och därmed
ska vara godkända för att få säljas. Läkare som kommer
i kontakt med personer med upplevt behov av CBD
uppmanas att göra sedvanlig bedömning utifrån
medicinska behov.

Många reaktioner från användare
Efter att besluten fattades har Läkemedelsverket fått många
reaktioner och frågor från användare av produkterna. Läkemedelsverkets bild är att användarna ofta är patienter som
behandlat sjukdomar och sjukdomssymtom med produkterna,
och upplevt en positiv effekt. Användarna uppmanas att vid
behov kontakta sjukvården för att diskutera alternativa
behandlingar till de sjukdomar och symtom som man har
problem med. Läkemedelsverket rekommenderar läkare som
kommer i kontakt med personer med upplevt behov av CBD
att göra en sedvanlig bedömning utifrån medicinska behov.
Idag finns inte något godkänt läkemedel i Sverige som
enbart innehåller CBD som aktiv substans. Av den anledningen har Läkemedelsverket i nuläget inte någon information om fördelar eller nackdelar med dessa produkter.
Det finns inte något förbud mot att inneha läkemedel
som inte är narkotika eller dopning. Däremot är det förbjudet
att sälja och marknadsföra produkter som omfattas av läkemedelslagen, om de inte är godkända .

Detta är CBD
Ämnet CBD utvinns ur hampa (Cannabis sativa L.) Det
finns en stor variation av olika sorter av hampa, där innehållet
av aktiva ämnen, cannabinoider, kan variera avsevärt. Innehållet av ämnen varierar också mellan olika delar av växten.
CBD är tillsammans med THC den cannabinoid i hampa
som hittills fått mest uppmärksamhet. Till skillnad från
THC är CBD inte berusningsframkallande och har heller
inte narkotikaförklarats. Den hampa som odlas med så
kallat gårdsstöd, så kallad industrihampa, har förädlats för
att ha en halt THC under 0,20 %, men kan fortfarande ha ett
högt innehåll av CBD.
Det finns idag inget tillgängligt godkänt läkemedel med
enbart CBD som aktiv substans på den svenska marknaden.
Däremot är CBD det ena av två aktiva ämnen i läkemedlet
Sativex (munhålespray). Det andra aktiva ämnet är THC.
Sativex är godkänt för behandling av muskelspasmer vid
multipel skleros.
Både i Sverige och i andra länder förekommer en
osanktionerad medicinsk användning av CBD-baserade
produkter, exempelvis oljor, kapslar och inhalationslösningar. De säljs bland annat över internet och marknadsförs mot en lång rad sjukdomar.

Läkemedelsverkets bedömning
Alla läkemedel som finns tillgängliga på marknaden behöver
ha rätt kvalitet. Grundläggande är också att de ska vara säkra
att använda och ha den effekt som utlovas. Det är Läkemedelsverkets ansvar att säkerställa detta. Förutom att godkänna
läkemedel så arbetar Läkemedelsverket också med att
bedriva tillsyn mot produkter som omfattas av läkemedelslagen men som säljs olagligt.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Definitionen av läkemedel i läkemedelslagen är anpassad till
definitionen i EU:s läkemedelsdirektiv. Av den framgår att
med läkemedel avses varje substans eller kombination av
substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har
egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos
människor eller djur, eller kan användas på eller tillföras
människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.
En substans kan vara ett kemiskt ämne eller exempelvis
ett växtextrakt. Produkter med växter eller ämnen som
normalt ingår i maten vi äter brukar inte ses som läkemedel
om de inte marknadsförs som effektiva mot olika sjukdomar.
Läkemedelsverket har bedömt att CBD-produkterna ska
ses som läkemedel utifrån båda strecksatserna i definitionen.
Produkterna har marknadsförts mot olika sjukdomar och
kliniska prövningar pågår. Någon livsmedelsanvändning av
CBD finns inte dokumenterad.

Faktaruta 1. Snabba fakta – det här är CBD
•

•

Växten Cannabis sativa (hampa) innehåller många
olika aktiva ämnen (cannabinoider) varav två är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD). THC ger
hallucinogena effekter, medan CBD inte har de egenskaperna. THC omfattas av narkotikalagstiftningen.
Läkemedelsverkets beslut gäller beredningar för oralt
bruk eller inhalation som innehåller cannabidiol av
extrakt från hampa.

Läkemedel måste vara godkända för att få säljas. Därför har
Läkemedelsverket beslutat om förbud vid vite att sälja produkter med CBD. Det betyder att om företagen inte slutar
att sälja produkterna kan de bli tvungna att betala pengar.

Mer information
På Läkemedelsverkets webbplats finns besluten publicerade.
Där finns också svar på vanliga frågor, se www.lv.se.

Behandlingsrekommendation akut mediaotit
– uppdatering av avsnitt kring rörotit
Sedan 2010, då rekommendationen för akut mediaotit publicerades, har ciprofloxacininnehållande läkemedel introducerats i
Sverige för behandling av rörotit och som en följd har önskemål framförts att anpassa rekommendationen kring rörotit. De
övriga delarna av rekommendationen för mediaotit påverkas inte. Syftet med uppdateringen av avsnittet kring rörotit är att
göra dokumentationen och rekommendationerna mer heltäckande genom att även beskriva platsen i terapin för läkemedel
som innehåller ciprofloxacin. Under juni 2018 kommer den uppdaterade rekommendationen för rörotit att publiceras på
Läkemedelsverkets hemsida och den kommer även att publiceras i nr 3 av tidskriften Information från Läkemedelsverket.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L SV E R K E T 2 : 2 018

• 5

NYHE TER OCH R APPORTER

D-vitaminer – stora doser kan medföra
allvarliga förgiftningstillstånd
Föreställningar om D-vitaminets hälsobringande egenskaper har fått stor spridning hos allmänheten. Samtidigt
ser vi ett ökat utbud av D-vitaminhaltiga produkter
i samhället.
D-vitamin har låg akut toxicitet, men upprepat intag
av stora doser kan medföra allvarliga förgiftningstillstånd, vilket flera aktuella skandinaviska förgiftningsfall
vittnar om.

D-vitamin och engelska sjukan
Uttalad D-vitaminbrist som yttrade sig som engelska sjukan
(rakit) blev endemiskt i västvärlden efter den industriella
revolutionen och den snabba urbanisering denna medförde.
Obduktionsmaterial från slutet av 1800-talet visade att
bendeformiteter förenliga med rakit förekom hos över 80 %
av barn som dött i större städer i Amerika och Europa (1).
Detta stod i kontrast till avsaknaden av symtom hos även
mycket fattiga barn på landsbygden, vilket gav ledtrådar om
genesen: mindre tillgång till D-vitamininnehållande födoämnen (kött, ägg och fisk) i städerna och framförallt bristande
exponering för solljus för människor i den tätbebyggda och
smog-höljda urbana miljön (2).
Med berikning av mejeriprodukter och D-vitaminbehandling under småbarnsåren har engelska sjukan under
1900-talet nästan helt försvunnit från västvärlden med undantag för vissa riskgrupper: personer som exponeras väldigt lite
för solljus (som bär täckande klädsel eller som sällan vistas
utomhus), med nedsatt förmåga att bilda vitamin D i huden
(vid hög ålder eller pigmenterad hud), som har ensidig kosthållning (till exempel veganer) eller som lider av malabsorptionstillstånd (till exempel obehandlad celiaki) (3).

Figur 1. Ett foto från 1920-talet som visar ett barn
med rakit som får behandling med UV-terapi. Bilden
är hämtad från (1) och återges med tillstånd från
upphovsrättshavaren Michael Holick
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Funktion och säkerhet
D-vitamininmolekylen måste normalt modifieras i två steg
för att bli metabolt aktiv. I det första steget sker en hydroxylering till 25-hydroxivitamin D (25(OH)D) via cytokrom
P450-systemet (CYP) i levern. 25(OH)D kan sedan omvandlas till det aktiva hormonet 1,25(OH)2D i njuren, en
process som regleras av parathormon (PTH) och genom
negativ feedback från bland annat kalciumnivåerna i blodet.
Det aktiva hormonet (1,25(OH)2D) ökar nivåerna av kalcium
och fosfat i blodet genom att stimulera till ökat upptag från
tarmen och till ökad återresorption i njuren (4).
Det rekommenderade dagliga intaget av D-vitamin för
barn och vuxna som inte tillhör riskgrupper är 400 IE (5).
En helkroppsexponering för UV-ljus kan under experimentella förhållanden generera så mycket som 10-20 000 IE
D-vitamin, medan man under mera naturliga betingelser
(en sommarsäsong med utomhusarbete) producerar upp till
3000 IE D-vitamin per dygn i huden (6).
Solexponering leder aldrig till D-vitaminintoxikation
eftersom mängden D-vitamin som kan genereras begränsas
av att ökande doser UV-strålning destruerar bildat D-vitamin
samt genom att melanocyterna producerar pigment.
De förhållandevis stora mängderna D-vitamin som solbestrålning faktiskt kan generera illustrerar dock att vi kan tåla
dygnsdoser en bra bit över det rekommenderade dagliga
intaget. Intrycket av låg akut toxicitet förstärks också av fallrapporter där engångsdoser på så mycket som 2 miljoner IE av
misstag givits patienter utan att detta medfört annat än lindriga och snabbt övergående stegringar av kalciumnivåerna (7).

Upprepade doser är farligare än
stora engångsdoser
D-vitamin lagras i kroppen i form av 25(OH)D. Bildningen
av 25(OH)D sker linjärt så länge D-vitamin tillförs i fysiologiskt rimliga doser. Under dessa förutsättningar omvandlas
nästan allt tillfört D-vitamin till 25(OH)D eftersom
enzymerna i CYP450-systemet har stor överkapacitet (8).
Vid suprafysiologiska D-vitamindoser blir enzymsystemen emellertid mättade och 25(OH)D bildas med en
maximal hastighet vilket tillförsel av ytterligare D-vitamin
inte kan påverka.
Vid mycket stora engångsdoser lagras merparten av tillfört D-vitamin ometaboliserat i fettväv och muskulatur,
vilket begränsar stegringen av 25(OH)D i blodet (7,8).
Vid upprepat, dagligt intag av stora D-vitamindoser sker
emellertid en kontinuerlig maximal bildning av 25(OH)D,
som då fortlöpande anrikas i kroppen. När serumnivåerna stigit
till toxiska nivåer ( >375 nmol/l) börjar det normalt inaktiva
25(OH)D utöva en hormonell effekt, antingen genom en
direkt påverkan på D-vitaminreceptorn i cellkärnan eller
genom att öka den fria fraktionen av 1,25(OH)2D via undanträngning från det D-vitaminbindande proteinet i plasma.
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Denna hormonella effekt påverkas inte av sjunkande PTHnivåer och står inte under feedbacksystemens kontroll varför
livshotande hyperkalcemi kan uppstå. (4,9).
Detta är förklaringen till varför ett friskt spädbarn som
intar en engångsdos av sina D-droppar motsvarande en
knapp årskonsumtion (100 000 IE eller knappt två flaskor)
inte behöver uppsöka sjukvård så länge man gör uppehåll i
D-vitamintillförseln under cirka 1 månad, medan svenska
Giftinformationscentralen (GIC) rekommenderar upprepade
kontroller av kalciumnivåerna för att utesluta toxisk
påverkan om barnet fått i sig samma mängd utspridd över
tio dygn (10 000 IE/dygn).

Ökad tillgång till D-vitaminhaltiga
produkter
Under senare år har man inom forskningsvärlden debatterat
vad som utgör ett adekvat dagligt intag av D-vitamin och vilka
serumnivåer av 25(OH)D som bör eftersträvas för god hälsa.
Det rekommenderade dagliga intaget och rekommenderat
maximalt dygnsintag för vuxna är 400 IE respektive 4000 IE
enligt europeiska riktlinjer (5).
De flesta forskare är överens om att doser inom dessa
gränser är tillräckliga, medan vissa menar att aktiv D-vitaminbehandling borde erbjudas till fler patientgrupper (10,11).
Samtidigt har föreställningar om D-vitaminets hälsobringande egenskaper fått stor spridning utanför skolmedicinen och D-vitamin hävdas på sina håll utgöra en mirakelkur
för allt från flintskallighet till cancer, inte sällan under devisen
”mer är bättre” (10).
Utbudet och konsumtionen av D-vitaminhaltiga produkter har ökat dramatiskt och på marknaden förekommer
inte bara läkemedel utan även D-vitaminer klassade som
livsmedel (kosttillskott).

Ökad tillgänglighet och konsumtion medför en ökad risk
för felanvändning och överdoseringar, såväl avsiktliga som
oavsiktliga. Amerikanska giftinformationscentraler rapporterar en drygt tiofaldig ökning av antalet ärenden med
D-vitamin som huvudsakligt förgiftningsmedel mellan åren
2005–2011 och även hos GIC har D-vitamintillbuden ökat
markant (dock från låga nivåer) (12). Andelen tillbud med
allvarliga medicinska komplikationer är lyckligtvis mycket
liten både i USA och i Sverige.

Flera förgiftningsfall har rapporterats
Hur stor upprepad dos D-vitamin som krävs för att ge upphov till toxicitet är inte klarlagt och kan variera från individ
till individ, bland annat beroende på variationer i leverns
enzymsystemsammansättning och njurfunktion.
I en publicerad fallrapport insjuknade en 77-årig kvinna
med letargi, kräkningar, hyperkalcemi och en nytillkommen
kreatininstegring efter att under sex dygn ha erhållit
50 000 E D-vitamin istället för de ordinerade 5 000 IE
(13). Dagliga doser i den storleksordningen påstås göra underverk för hälsan i en bästsäljande bok (se figur 2) som
verkar ha varit upprinnelsen till ett svenskt förgiftningsfall
med allvarlig hyperkalcemi efter sex månaders behandling
med 50 000 IE/dygn (14).
Svåra förgiftningsfall kan också uppkomma efter feldoseringar när patienterna eller deras anhöriga varit omedvetna
om att de frångått de rekommenderade dygnsdoserna.
Särskilt riskabla är fabrikationsfel som medför ett kraftigt
ökat D-vitamininnehåll jämfört med den deklarerade dosen.

Figur 2. Skärmklipp från en större internetbokhandel där en bok som rekommenderar dagligt intag av toxiska
D-vitamindoser enligt författaren sålt i flera hundra tusen exemplar.
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I Danmark utbröt 2016 en förgiftningsepidemi efter att en
producent av påstått organiska D-droppar för barn sålt
340 flaskor av ett kosttillskott som innehöll 30 000 IE/
dygnsdos istället för förväntade 400 IE. Produkten drogs in
efter fyra månader, men då hade 150 barn redan exponerats.
Av dessa hade 76 hyperkalcemi med joniserat kalcium
>1,35 mmol/l. Nio av barnen hade allvarliga symtom med
uttalad hypovolemi och njurpåverkan (15). En tre månader
gammal flicka fick bestående men i form av uttalad njurförkalkning (nefrocalcinos) och en deformitet av huvudet med
hydrocefalusutveckling orsakad av sammanväxta skallbenssömmar (metopicasynostos).

Konklusion
Oavsett hur man förhåller sig i debatten kring vilka D-vitaminnivåer som är mest främjande för god hälsa, behöver vi
tydligt fastslå att de rekommendationer om behandlingar
med ”megadoser” av D-vitaminer som florerar bland annat
på internet kan vara livsfarliga.
Dessa doser är ofysiologiska och sätter de feedbacksystem
som reglerar D-vitaminets effekter på kalcium- och fosfatnivåer ur spel, vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Den metabolit som vid förgiftning tar över som metabol
aktör, 25(OH)D, har dessutom mycket lång eliminationstid
vilket kan ge sjukdomsförlopp som sträcker sig över veckor
eller månader (12 samt se Fallbeskrivning).

Vidare bör betonas att D-vitamin som säljs som kosttillskott
räknas som livsmedel, vilket medför att översynen över tillverkningsprocessen är begränsad, liksom branschens vana
vid att hantera biologiskt aktiva ämnen.
Livsmedelsverket genomförde 2016 i samarbete med
kommunala kontrollmyndigheter en undersökning av
45 olika kosttillskott med vitamin D, som visade att nästan
var tredje produkt innehöll D-vitaminhalter som avvek
markant från uppgifterna på förpackningen (16).
Ingen av produkterna avvek visserligen på ett så dramatiskt
sätt som i den danska förgiftningsepidemin, men åtminstone
när det gäller val av produkter för D-vitamintillskott till spädbarn finns det starka skäl att rekommendera de D-droppar
som säljs som receptfria läkemedel. Kraven på kvalitet och
säkerhet för läkemedel är betydligt bättre dimensionerade för
att förhindra misstag vid tillverkningsprocessen av D-vitaminhaltiga produkter, misstag som de danska erfarenheterna visat
kan medföra katastrofala följder.

Läs mer om D-vitaminer
Läs mer om D-vitaminer hos Livsmedelsverket,
www.livsmedelsverket.se.

Fallbeskrivning: D-vitamin i mycket höga doser
En man i 20-årsåldern med autismspektrumdiagnos sökte akutmottagningen på grund av svår huvudvärk, illamående och kräkningar
efter att ha suttit uppe och spelat dataspel hela natten. Patienten var tidigare frisk och förnekade intag av mediciner eller droger. Han
genomgick utredning för subaraknoidalblödning och meningit med en datortomografi av skallen följt av lumbalpunktion, båda med
normalt utfall. Rutinlab påvisade en hyperkalcemi med totalkalcium 3,64 mmol/l (albumin var normalt) och joniserat kalcium på
1,87 mmol/l (normalvärden 2,10 - 2,50 mmol/l respektive 1,14 - 1,32 mmol/l). Kreatinin var förhöjt till 153 µmol/l. Riktad provtagning
visade sedermera PTH-nivåer under den nedre detektionsgränsen och kraftig förhöjda värden av 25(OH)D på >350 nmol/l (referensintervall 50 - 250 nmol/l). Patienten behandlades med vätsketerapi, kalcitonin och kortikosteroider. Efter några dagars behandling utvecklade patienten ett förmaksflimmer till följd av vätskebelastningen. Han hade då fortsatt kraftigt stegrade kalciumnivåer och behandlingen
kompletterades med loop-diuretika och med denosumab* (en monolklonal antikropp som sänker kalcium genom att hämma osteoklastaktiviteten). Patientens vårdades inneliggande under 3 veckor och hans kalcium- och njurfunktionsvärden normaliserades gradvis.
Patienten var initialt förtegen med vad som gett upphov till sjukdomstillståndet, men medgav efter upprepade påstötningar att han
under två månaders tid dagligen intagit ”en sked” av ett D-vitaminpulver innehållande 500 000 IE/g och avsett för D-vitaminberikning
av djurfoder. Preparatet hade beställts via internet från Kina och han uppgav att han trott att det skulle göra honom piggare. Patienten
följdes polikliniskt och det tog flera månader för hans 25(OH)D-värden att nå det övre referensintervallet.
Kommentar: det kliniska förloppet i detta fall är snarlikt ett förgiftningsfall publicerat i Läkartidningen 2015 (14). I det fallet hade en äldre
man av en anhörig fått D-vitamin i dosen 50 000 IE/dygn under sex månader i hopp om att detta skulle bromsa en demensutveckling.
Kalciumvärden och nivåer på 25(OH)D över tid är liknande i de båda fallen trots att patienten i GIC:s fall kan ha tagit doser som var tiotals
gånger högre än patienten i fallet beskrivet i Läkartidningen. Detta illustrerar att metabolismen av vitamin D till 25(OH)D når en mättnad
vid dagliga D-vitamindoser någonstans mellan 4 000–50 000 IE/dygn (5,8,17). När daglig D-vitamintillförsel medför en maximal syntes av
25(OH)D över veckor-månader så ackumuleras 25(OH)D och förgiftningssymtom inträder när nivåerna stigit till >375 nmol/l (9,17).
*En mera konventionell approach för att hämma osteoklastaktiveteten skulle ha varit att sätta in behandling med en bisfosfonat tidigt i förloppet.
Denusomab kan övervägas vid uttalad njurfunktionsnedsättning eller utebliven effekt av bisfosfonater. För behandlingsriktlinjer se (18).

8

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 2 : 2 018

N
NYYH
HEETTEERR O
OC
CH
H RRAAPPPPO
ORRTTEERR

Giftinformationscentralen är en enhet inom Läkemedelsverket. Huvuduppgiften är att informera om risker
och symtom vid olika typer av akut förgiftning samt att över telefon ge råd om lämplig behandling. Giftinformationscentralen finns på webben, giftinformation.se.
Vill du rådfråga GIC i samband med ett aktuellt förgiftningsfall kan du använda vårt telefonnummer för
vårdpersonal: 08–736 03 84.
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Nyhetsbrev från Läkemedelsverket
Det finns idag flera nyhetsbrev från Läkemedelsverket. Bland
andra Nytt från Läkemedelsverket som publiceras varje vecka.
Här finns aktuell säkerhetsinformation från Läkemedelsverket
samt information om nya godkända läkemedel. Detta nyhetsbrev är skapat med fokus på dig som arbetar kliniskt.
Välkommen att prenumerera!
www.lv.se/nyhetsbrev
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Nationella läkemedelsstrategin – bred samverkan
för bättre läkemedelsanvändning
Inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS) har
myndigheter och organisationer sedan 2011 kraftsamlat
kring prioriterade läkemedelsfrågor. Ett fyrtiotal aktiviteter har hittills presenterats i sex handlingsplaner samt
en uppföljningsrapport av arbetet har framtagits.
Genom NLS har en plattform och process för samverkan
skapats mellan berörda läkemedelsaktörer i Sverige.

Bakgrund
Inom läkemedelsområdet finns ett antal stora utmaningar
och genom NLS sker en nationell kraftsamling kring prioriterade frågor, där det fanns behov av en nationell strategi för
att gemensamt hantera dessa.
Regeringen gav Läkemedelsverket i uppdrag att samordna
och följa upp arbetet med den nationella läkemedelsstrategin
vilket görs genom Centrum för bättre läkemedelsanvändning
(CBL-kansliet).

Faktaruta 1. Vision och mål för den nationella
läkemedelsstrategin, NLS.
Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle
är den nationella läkemedelsstrategins vision. Visionen är
formulerad för att ta till vara både den enskilda patientens och
samhällets intressen av ändamålsenlig läkemedelsanvändning och ska fokusera på hållbarhet, jämlik hälsa
och patientsäkerhet.
Till visionen har i den nuvarande strategin tre långsiktiga
mål knutits:
•
Målområde 1: Effektiv och säker läkemedelsanvändning
•
Målområde 2: Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
•
Målområde 3: Samhällsekonomiskt och miljömässigt
hållbar läkemedelsanvändning

Organisation
Den nationella läkemedelsstrategin
Ett stort antal nationella myndigheter och organisationer
arbetar tillsammans med gemensamt uppsatta mål och prioriteringar som strävar till visionen rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Genom upprättandet
av den nationella läkemedelsstrategin har en viktig samverkansplattform etablerats för diskussion och utveckling inom
läkemedelsområdet på nationell nivå. Strategin lägger stor
vikt vid patientsäker läkemedelsanvändning och hanterar
också läkemedlens påverkan på miljön. Läkemedelsstrategin
ska bidra till samordning och samverkan mellan berörda
myndigheter och organisationer inom läkemedelsområdet.

Den nationella läkemedelsstrategin beslutas av regeringen
samt Sveriges Kommuner och Landsting som parter till den
nationella läkemedelsstrategin. Arbetet leds av en högnivågrupp med Socialdepartementets statssekreterare som
ordförande och med representanter från berörda myndigheter/
organisationer.
Till högnivågruppen finns en expertgrupp med en medlem
representerad från varje myndighet/organisation som utses
av respektive högnivåledamot. Expertgruppen ansvarar för
förberedande och löpande arbete med handlingsplanens
strategi med tillhörande aktiviteter. Till strategin hör även tre
rådgivande perspektivgrupper; patient, innovation och e-hälsa.
NLS-organisationen bidrar årligen med omvärldsanalys
som ger förslag på aktiviteter inför revidering av handlingsplanen via samordning av CBL-kansliet.

Figur 1. Organisation för den nationella läkemedelsstrategin.
Socialdepartementet
Sveriges kommuner och landsting

Högnivågrupp
Centrum för bättre
läkemedelsanvändning

Expertgrupp
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Aktiviteter inom den nationella
läkemedelsstrategin

Faktaruta 2. Deltagare i högnivågruppen för NLS.

Aktiviteterna inom den nationella läkemedelsstrategin syftar
till att hantera flera av de utmaningar som finns inom läkemedelsområdet och i förlängningen bidra till att läkemedelsanvändningen är effektiv, säker, tillgänglig och jämlik samt
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar.
De aktiviteter som ingår i handlingsplanen ska uppfylla
följande urvalskriterier:
•
Aktiviteten har en hög angelägenhetsgrad.
•
Aktiviteten bidrar på ett märkbart sätt till att förverkliga
något eller några målområden.
•
Aktiviteten är aktörssammansatt.
•
Aktiviteten har en genomförandeplan.
•
Insatser som ger förbättringar i hela läkemedelsprocessen
prioriteras framför aktiviteter som endast påverkar en del
av läkemedelsprocessen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urval av aktiviteter inom den nationella
läkemedelsstrategin
Nationell läkemedelslista
Det övergripande syftet med en gemensam nationell läkemedelslista är att skapa en samlad källa av en patients förskrivna
läkemedel och andra varor samtidigt som patientens behov av
integritetsskydd tillgodoses och för att kvalitet och säkerhet
ska kunna säkerställas avseende patientens läkemedelsbehandling. Regeringen föreslog en ny lag – lag om nationell
läkemedelslista* den 5 april 2018 – som ersätter lagen om
receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.

Ordnat införande
Ordnat införande är ett fokusområde utifrån jämlikhetsoch innovationsperspektiv för att nya medicinskt värdefulla
och kostnadseffektiva läkemedel ska komma patienten tillgodo oavsett bostadsort, ålder, kön och socioekonomiska
bakgrund. En förbättrad och strukturerad introduktion av nya
läkemedel med samordnade beslut från berörda aktörer skapar
förutsättningar för en utökad uppföljning av läkemedelsanvändning och dess effekter. Det kan även i vissa fall vara aktuellt att fasa ut användning av äldre läkemedel i samband med
att nya innovativa behandlingsalternativ införs.
Inom ramen för ordnat införande pågår flera initiativ för
att utveckla läkemedelsuppföljning. Ett exempel är de pilotstudier som genomförs i TLV:s regi för att förbättra data
från randomiserade kliniska studier till uppföljning av
behandling i klinisk vardag.

Apotekarsocieteten
eHälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Funktionsrätt Sverige
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

Sårbara patientgrupper
För vissa patientgrupper medför läkemedelsbehandling speciella risker. Till dessa grupper hör bland annat äldre, multisjuka, barn och personer som behandlas med läkemedel för
psykisk sjukdom. Aktiviteter inom strategin ska medföra ändamålsenlig läkemedelsbehandling hos patientgrupper där läkemedelsbehandling medför speciella risker.
För att en ordinerad läkemedelsbehandling ska få avsedd
effekt krävs samsyn mellan ordinerande läkare eller annan
personal och patient samt en förståelse hos patienten för
behandlingen, förväntad effekt och eventuella biverkningar.
Länken mellan sjukvård och patient är avgörande för att nå
goda medicinska resultat, patientsäkerhet och hälsa.
Inom den nationella läkemedelsstrategin har arbetet med
patientsäkerhet inletts med fokus på barn och äldre. Ett
exempel är kunskapsstödet ePed, Evidensbaserad/erfarenhetsbaserad/-elektronisk läkemedelsinformation inom Pediatrik,
som nu implementeras i barnsjukvården. Syftet med ePed är
att öka säkerheten vid läkemedelsbehandling till barn för
praktiserande sjuksköterskor, farmaceuter och läkare med
fokus på sjukhusvård. Kortfattad, uppdaterad information
samt en rimlighetkontroll presenteras integrerat med läkemedelsjournalen.

Miljö och läkemedel
Samverkan inom miljöområdet är viktigt och miljöperspektivet
bör ingå i samtliga delar av läkemedelskedjan. Ett exempel på
samverkan inom miljöområdet är den miljörapport som sammanställdes av Uppföljningsgrupp NLS, där 22 läkemedelssubstanser av särskilt värde föreslogs följas vid reningsverk
nationellt. Uppföljning av detta initiativ kan bli aktuellt för
fortsatt samverkan inom miljöarbetet i Sverige.
Antibiotikaresistens har en hög prioritet och nationellt
genomförs flera aktiviteter för att hantera denna problematik,
där ett exempel är innovativa incitament för att utveckla
nya antibiotika.

*Nationell läkemedelslista Prop. 2017/18:223.
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Uppföljning av den nationella
läkemedelsstrategin
På uppdrag av Högnivågrupp NLS har Uppföljningsgrupp
NLS sammanställt en uppföljningsrapport**, som publicerades 2017. Den breda samverkan i arbetet med framtagandet
av rapporten var den första i sitt slag och ledde till att gruppen
gemensamt identifierade ett antal behovsområden avseende
angelägen uppföljning
Uppföljningen fyller två övergripande syften: Dels att
följa genomförandet av strategin och dess aktiviteter, dels att
följa den nationella utvecklingen inom läkemedelsområdet
gentemot de mål som definieras i den nationella läkemedelsstrategin oavsett vad som påverkat utvecklingen.
Uppföljningsgrupp NLS har t.ex. varit initiativtagare till
ovan nämnd miljörapport samt att Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys fick regeringsuppdrag att inom ramen
för den nationella läkemedelsstrategin utvärdera nyttan med
ordnat införande. Rapporten*** innehåller ett antal rekommendationer för att förbättra processen för ordnat införande
och för att stärka förutsättningarna för ett mer långsiktigt
hållbart, transparent, jämlikt, förutsägbart och rättssäkert
införande av nya läkemedel.

Berörda myndigheter och organisationer med gemensamt
fokus och gemensamma mål kan leda till tydliga framsteg –
men behov finns fortsatt att utveckla processerna för samverkan
inom läkemedelsområdet.
För att uppnå de långsiktiga målen med arbetet: en effektiv
och säker läkemedelsanvändning, tillgängliga läkemedel
och jämlik användning samt samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning, behövs en målmedvetenhet och uthållighet för att vidareutveckla arbetet med
den nationella läkemedelsstrategin.
Utmaningarna vi står inför kräver fortsatt samverkan
mellan många olika aktörer och ett strategiskt helhetsperspektiv av läkemedelsområdet. Den viktiga plattform som den
nationella läkemedelsstrategin utgör möjliggör omhändertagandet av de utmaningar som finns inom läkemedelsområdet
både kort- och långsiktigt i syfte att bidra till rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle i Sverige.
För mer information om den nationella läkemedelsstrategin
hänvisas till www.lv.se/nls där även i texten, refererade
rapporter återfinns.

NLS en viktig samverkansplattform
Arbetsformerna inom den nationella läkemedelsstrategin
har fortsatt utvecklats inom olika konkreta samverkansområden vilket ökat möjligheterna till dialog, samsyn, samarbete och uppföljning samtidigt som den skapat förutsättningar för gemensamma prioriteringar av insatser, till
exempel inom patientsäkerhet, innovation och jämlik vård.

** Uppföljningsrapport 2017 Nationella läkemedelsstrategin
*** Rapport 2017:5 Ordning i leden? Utvärdering av ordnat införande av nya läkemedel

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Läkemedelsverkets kunskapsspridning
om läkemedelshantering till barn
Läkemedelsverket arbetar löpande med att öka kunskapen
för bättre läkemedelsbehandling av barn och sprida detta
på bästa sätt. Nu har kunskapsdokumentet för säkrare
ordination och läkemedelshantering till barn digitaliserats, kompletterats och presenterats under ett heldagsseminarium.
Barn är inte små vuxna. Exempelvis skiljer sig barn från
vuxna när det gäller läkemedelsomsättning och förmåga att
kunna inta läkemedel. Att omsätta en vuxendos till barn
enbart utifrån dos per kilo kan ge doseringsfel.
Många läkemedel som barn behandlas med har utvecklats
för vuxna utan att utvärderas eller anpassas för barn. Det
innebär att kunskapen om effekt och säkerhet vid läkemedelsbehandling av barn kan vara otillräcklig. Det kan också
innebära att man inte utvecklat beredningsformer som är
anpassade för barn.
Att behandla barn innebär speciella utmaningar och
säkerhetsrisker vid både ordination och övrig läkemedelshantering. Några exempel är:
•
Det stora viktspannet inom barngruppen kan göra det
svårt att avgöra om en dos är rimlig.
•
Risken för fel vid läkemedelshantering är större när det
gäller behandling av barn jämfört med vuxna.
•
Säkerhetsmarginalerna vid feldosering är snävare och
säkerhetsbarriärerna är färre vid behandling av barn
jämfört med hos vuxna.
•
Bristande följsamhet till behandling är ytterligare en
utmaning, framför allt hos tonåringar.

Digitaliserat kunskapsdokument som
stöd för kompetensutveckling
Nu finns kunskapsdokumentet om ordination och läkemedelshantering till barn även anpassat för webben som stöd för
kompetensutveckling för verksamma i sjukvården. Webbutbildningen finns på Läkemedelsverkets webbplats, lv.se/barn.
Det finns planer på att komplettera webbmaterialet med
följdfrågor inom olika avsnitt. I slutet av materialet finns ett
frågeformulär för att hjälpa oss fånga upp synpunkter och idéer.
Läkemedelsverket har även nyligen lanserat en version
som vänder sig till vårdnadshavare.

Det behövs mer kunskap om barn
och läkemedel
I november 2017 genomförde Läkemedelsverket och Riksföreningen för barnsjuksköterskor en utbildningsdag om
läkemedelshantering vid behandling av barn utifrån kunskapsdokumentet som Läkemedelsverket publicerat. Dagen
bjöd på föreläsningar och gruppdiskussioner men även
möjlighet till nätverkande. Ett 60-tal deltagare, främst
sjuksköterskor men även farmaceuter alla verksamma inom
barnområdet, diskuterade bland annat vårdpersonalens
behov av mer kunskap och informationsmöjligheter rörande
barn och läkemedel liksom medicintekniska produkter.
Missa inte att prenumerera på nyhetsbrevet om barn
och läkemedel så att du kan ta del av senaste nytt från
Läkemedelsverket inom området. Mer information finns
på lv.sebarnnyheter.

Uppdaterat kunskapsdokument om säkrare
ordination och läkemedelshantering till barn
Under 2017 publicerade Läkemedelsverket ett kunskapsdokument om ordination och läkemedelshantering till barn.
Materialet behandlar de särskilda utmaningar som finns
inom barnsjukvård vid ordination, iordningställande, administrering och uppföljning liksom patientsäkerhetsrisker vid
läkemedelsbehandling av barn.
Nyligen har dokumentet uppdaterats utifrån Socialstyrelsens revidering av föreskriften och allmänna råd om ordination
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
(HSLF-FS 2017:37) och nya vägledningar för hjälpämnen av
den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).
Läs mer på lv.se/lakemedelshantering-barn.

Figur 1. Läkemedelsverkets kunskapsunderlag för
vårdnadshavare.
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HES utreds ytterligare innan slutgiltigt beslut
av Europeiska kommissionen
EU-kommissionen begär förtydliganden av PRAC:s
rekommendation att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden för infusionslösningar innehållande HES.

Europeiska kommissionen har begärt ett förtydligande från
EMA:s säkerhetskommitté PR AC innan de kan ta ett slutgiltigt beslut om huruvida infusionsvätskor som innehåller
hydroxietylstärkelse (HES) tillfälligt ska återkallas eller inte.
De frågor som kvarstår att reda ut rör om det finns specifika situationer eller patientgrupper vars medicinska behov
inte kan tillgodoses av alternativ till HES, om tillgång till
alternativa produkter i alla medlemsländer, samt värdering
av ytterligare några tänkbara riskminimeringsåtgärder.

PR AC ser nu över dessa frågor och diskuterar dem på sitt
möte i maj. PR AC:s uppdaterade rekommendation skickas
sedan till de nationella läkemedelsmyndigheterna via CMDh
(the Coordination Group for Mutual Recognition and
Decentralised Procedures-Human) som därefter kommer att
anta en slutgiltig ståndpunkt innan Europeiska kommissionen åter behandlar frågan.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 19 april 2018

EMA granskar risk för feldosering med metotrexat
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en
granskning av risken för feldosering med läkemedel som
innehåller metotrexat, som används för att behandla
cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd.
Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering.

När metotrexat används för inflammatoriska sjukdomar,
såsom artrit och psoriasis, tas läkemedlet en gång i veckan.
För behandling av vissa typer av cancer är dosen högre och
läkemedlet används oftare. Av misstag har vissa patienter
felaktigt tagit en dos varje dag istället för varje vecka. Till
följd av detta har patienter fått för mycket av läkemedlet,
vilket i vissa fall lett till allvarliga konsekvenser.

Risken för feldosering med metotrexat har varit känd i
många år. För att minska risken finns redan flera åtgärder
vidtagna, inklusive användning av visuella påminnelser på
läkemedelsförpackningarna, i vissa EU-länder. En nyligen
genomförd sammanställning av säkerhetsdata har dock visat
att allvarliga biverkningar relaterade till överdosering, inklusive dödsfall, fortfarande förekommer i Europa.
EMA: s säkerhetskommitté PRAC kommer nu att undersöka tillgängliga data och ge rekommendationer om ytterligare
åtgärder behövs för att minimera risken för feldosering.

Mer om läkemedlet
Metotrexat används för att behandla cancer såsom akut
lymfoblastisk leukemi (ALL) och olika inflammatoriska
tillstånd, inklusive reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit,
psoriasis och psoriasisartrit. Metotrexat kan tas oralt (via
munnen) eller ges som injektion.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 16 april 2018

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Ytterligare åtgärder behövs för att undvika valproat
under graviditet
Läkemedelsmyndigheterna i EU:s olika medlemsstater
stöder PRAC:s rekommendation att införa ytterligare
åtgärder för att undvika valproatexponering under
graviditet. Detta stärker tidigare restriktioner för
valproatanvändning till fertila kvinnor och innebär
tydligare information till kvinnor i riskgruppen.

Information till patienter
Patienter hänvisas till sin läkare. De som har fått valproat utskrivet ska fortsätta behandlingen enligt ordination. Patienter
ska inte sluta med behandlingen utan att kontakta sin läkare.

Information till patienter och
sjukvårdspersonal
Läkemedel som innehåller valproat har funnits länge för att
behandla epilepsi och bipolär sjukdom. Det är en känd risk att
missbildningar och försenad utveckling kan förekomma hos
barn som har exponerats för valproat i livmodern. Tidigare
åtgärder för att undvika valproatexponering under graviditet
har inte varit tillräckligt effektiva.
Som ytterligare åtgärd kontraindiceras nu användning av
läkemedel som innehåller valproat under graviditet vid
bipolär sjukdom. Valproat ska inte heller användas under
graviditet vid epilepsi. En del kvinnor med epilepsi kan vara
tvungna att fortsätta behandlingen under graviditet efter
samråd med lämplig specialistvård.
Valproatanvändning kontraindiceras också för fertila
flickor och kvinnor såvida inte åtgärder i ett särskilt program
följs. I detta ingår att:
•
bedöma varje patients möjlighet att bli gravid och vid
behov genomföra graviditetstest (dels före, dels under
behandlingstiden),
•
informera om riskerna med valproat under graviditet
och behovet av preventivmedel under hela valproatbehandlingen.

Neurologer (vid epilepsi) och psykiater (vid bipolär sjukdom)
ska utvärdera pågående behandling minst en gång om året.
Ett formulär angående riskerna med valproatanvändning
under graviditet kommer tillgängliggöras. Detta formulär
kan användas vid en årlig utvärdering för att bekräfta att
relevant information har getts och förståtts.
Som tidigare bör behandling med valproat aldrig påbörjas
om annan lämplig behandling finns tillgänglig. Det gäller
även för flickor innan puberteten.
Produktinformationen (bipacksedel för patienter och
produktresumé för sjukvårdspersonal) kommer att ändras.
Alla valproatförpackningar ska inkludera en textruta med en
synlig varning gällande risken med valproatbehandling
under graviditet. Ett patientkort kommer att finnas på
förpackningen så att apotekspersonal kan ge patienter vägledning då läkemedlet lämnas ut.
Ett utbildningsmaterial till patienter och läkare kommer
att uppdateras och inkludera åldersanpassade råd.
Företagen som marknadsför läkemedel som innehåller
valproat är ålagda att utföra ytterligare studier angående
riskerna vid användning under graviditet samt att övervaka
pågående valproatanvändning (till exempel via registerstudier). Syftet är att bedöma omfattning och effekt av vidtagna åtgärder för att minska risken för fosterskador kopplat
till valproatanvändning. De ska också studera eventuella
risker för fosterskador efter det att mannen exponerats för
valproat samt ta fram mer information om hur valproatbehandling avbryts på bästa sätt.
Företagen ska också ha en riskhanteringsplan som beskriver
åtgärder som har tagits för att försäkra att läkemedlet används
så säkert som möjligt.
De nationella läkemedelsmyndigheternas ställningstagande skickas nu till Europeiska Kommissionen för ett
legalt bindande beslut. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att få ytterligare information efter ett beslut och inför
implementering av ovanstående åtgärder.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 28 mars 2018

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Risk för förväxling: färgen på insulinpennor
med Fiasp ändras
Färgen på förfyllda pennor med det snabbverkande insulinet Fiasp ändras från gul till röd och gul efter att patienter
har förväxlat Fiasp med det långverkande insulinet Tresiba,
vilket i EU är tillgängligt som ljusgröna pennor. Förväxlingarna kan orsaka hypo- eller hyperglykemi (låga
eller höga blodsockernivåer).

•

•

•
Patienter som har ordinerats båda dessa läkemedel bör vara
försiktiga för att undvika att förväxla dem och sjukvårdspersonal bör upplysa patienterna om risken, särskilt under
den period då de gula Fiasp-pennorna fortfarande är tillgängliga. Apotekspersonal och medicinkliniker kommer att få ett
brev med denna information och en tidsplan för när de röda
och gula Fiasp-pennorna kommer att introduceras.
Fiasp och Tresiba är läkemedel som innehåller insulin
som används för att kontrollera blodsockernivån hos patienter
med diabetes. Fiasp är ett snabbverkande insulin (insulin
aspart) som ska injiceras vid måltider, medan Tresiba (insulin
degludek) har en långverkande effekt och injiceras en gång
om dagen. Genom att använda båda läkemedlen kan patienterna kontrollera blodsockret under hela dagen.

Information till patienter
•

Färgen på förfyllda pennor med Fiasp ändras från gul
till röd och gul.
Detta är en följd av att förväxlingar har skett mellan
Fiasp, ett snabbverkande insulin, och Tresiba, ett långverkande insulin.

•

Information till sjukvårdspersonal
•

Vid utlämnande eller förskrivning av Fiasp, kontrollera
om patienten även använder Tresiba.
•
Om så är fallet, påminn patienten om att det är viktigt
att vara noggrann och inte förväxla dessa två läkemedel
på grund av risken för hypo- eller hyperglykemi.
•
Upplys patienterna om att kontrollera insulinets namn
före varje injektion och att vara extra försiktig när
injektioner förbereds i dåligt ljus.
•
Biverkningar relaterade till Fiasp eller Tresiba, inklusive
feladministrering, ska rapporteras till Novo Nordisk
eller till Läkemedelsverket.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 16 april 2018

Figur 1. Ny röd och gul Fiasp-penna.

Figur 2. Nuvarande gul Fiasp-penna och ljusgrön Tresiba-penna.
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Fiasp ska injiceras vid måltider och Tresiba ska injiceras
en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag,
enligt din läkares ordination.
Innan varje injektion, kontrollera namnet på läkemedlet.
Var extra försiktig om du förbereder injektioner i dåligt
ljus för att säkerställa att du använder rätt läkemedel vid
rätt tidpunkt.
Patienter bör kontakta sjukvårdspersonal omedelbart
om det finns risk för förväxling.

N
NY
YH
HE
E TTE
ER
RO
OC
CH
HR
RA
AP
PP
PO
OR
RTTE
ER
R

EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt
Nyligen publicerade studier antyder att omega-3-fettsyror
inte skyddar mot hjärt-kärlsjuksjukdom hos personer som
tidigare haft en hjärtinfarkt. Med anledning av detta
kommer den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
att utvärdera produkternas nytta och risker utifrån tillgänglig data.

Omega-3´-fettsyror är godkända i många europeiska länder
för att, i kombination med andra läkemedel, minska risken
för hjärt-kärlsjuksjukdomar hos personer som tidigare haft
en hjärtinfarkt. De används också för att minska nivåerna av
triglycerider, vissa typer av blodfetter. När dessa produkter
godkändes fanns vissa studier som visade på effekt, även om
fördelarna ansågs vara små.
En nyligen publicerad meta-analys (1) som inkluderade tio
enskilda studier med sammanlagt 78 000 patienter kunde
inte visa en statistiskt signifikant minskning i hjärtinfarkt,
stroke eller andra hjärt kärlsjukdomar. Dessa resultat bekräftar
resultaten från studier som publicerades 2012(2–4).

Granskningen som nu påbörjas kommer att utföras av
EMA:s kommitté för humanläkemedel, Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP), efter en begäran från svenska Läkemedelsverket. När granskningen
avslutats kommer EMA att utfärda rekommendationer
angående produkternas användning i EU.
För aktuell information, se www.lv.se.
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Nyhet publicerad på webbplatsen den 26 mars 2018

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden
den 1 juni 2018
Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning, dras
tillbaka från marknaden. Beslutet är bindande och
genomförs i samtliga medlemsländer i EU. I Sverige
stoppas försäljningen från och med den 1 juni 2018.

Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering
av Alvedon 665 mg.
Övriga läkemedel som innehåller paracetamol påverkas
inte och finns tillgängliga som tidigare.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 22 februari 2018
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PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga
och prednison/prednisolon
En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt
symtomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination av prostatacancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid) med Zytiga
(abirateronacetat) och prednison/prednisolon.

Information till patienter

EMA:s säkerhetskommitté (PR AC) har granskat preliminära
data från en pågående klinisk studie på asymptomatiska eller
milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer. I denna studie har hittills 34,7 %
av patienterna som behandlats med Xofigo, Zytiga och
prednison/prednisolon avlidit. Detta jämfört med 28,2 %
av patienterna som fick placebo, Zytiga och prednison/
prednisolon.
Frakturer har också inträffat oftare med kombinationen
Xofigo än placebo-kombinationen (26 % mot 8,1 %).
På grund av detta har Europeiska läkemedelsmyndigheten
(EMA) rekommenderat att tillfälligt kontraindicera användningen av Xofigo tillsammans med Zytiga och prednison/
prednisolon. En djupgående översyn av fördelarna och riskerna
med Xofigo pågår varefter denna rekommendation kan komma
att uppdateras.
Xofigo är för närvarande godkänt för användning hos
män med prostatacancer och symtomgivande skelettmetastaser. Den pågående kliniska studien omfattar prostatacancerpatienter med metastaser som inte tidigare fått kemoterapi och som inte har några symtom eller bara lindriga
symtom, såsom smärta. Patienterna har slutfört Xofigodelen av studien, och berörda patienter övervakas noga.
Hälso- och sjukvårdspersonal i EU ska inte kombinera
Xofigo med anti-androgenen Zytiga och prednison/
prednisolon. Hos män som för närvarande behandlas med
denna kombination bör behandlingen avbrytas och omprövas.
Hälso- och sjukvårdspersonal varnas också för att säkerheten
och effekten av Xofigo i kombination med andra generationens
androgenreceptorantagonister, såsom Xtandi (enzalutamid),
inte har fastställts.

•

•

•

•

Läkare informeras om att läkemedlet mot prostatacancer
Xofigo inte ska användas i kombination med Zytiga och
prednison/prednisolon på grund av möjlig ökad risk
för frakturer och dödsfall.
Patienter som behandlas med denna kombination,
hänvisas till att behandlande läkare kommer att ändra
behandlingen.
Läkemedlen kan fortsatt användas separat, i enlighet
med rekommendationerna i produktinformationen.
Patienter som behandlas med Xofigo och har frågor bör
kontakta sin läkare.

Information till vårdpersonal
•

•

•
•

Xofigo ska inte användas i kombination med antiandrogenen Zytiga och prednison/prednisolon på
grund av möjlig ökad risk för frakturer och mortalitet.
Säkerhet och effekt av Xofigo i kombination med
andra generationens androgenreceptorantagonister,
såsom Xtandi (enzalutamid), har inte fastställts.
Läkemedlen kan fortsatt användas separat, i enlighet
med rekommendationerna i produktinformationen.
Ytterligare information kommer att göras tillgänglig
när pågående granskning av underlaget är klar.

Mer om läkemedelsmyndigheternas arbete
Utredningen om Xofigo har startats på begäran av europeiska
kommissionen inom ramen för lagstiftning på läkemedelsområdet. Utredningen genomförs av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PR AC). Baserat
på rekommendationer från PR AC kommer den europeiska
äkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) med sitt yttrande. Utifrån detta fattar
europeiska kommissionen ett legalt bindande beslut som
gäller i alla EU:s medlemsstater.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 12 mars 2018
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Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera
med sköldkörtelprodukter
Läkemedelsverkets analyser visar att sköldkörtelprodukter
avsedda för självmedicinering kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon eller inga sådana hormoner alls.

projektet har Läkemedelsverket bedrivit tillsynsärenden som
har lett till att ett antal produkter med sköldkörtelpulver inte
längre finns till försäljning.

Läkemedelsverket har uppmärksammat att preparat med
pulver från gris- eller kosköldkörtel ibland används utan
kontakt med vården. För att undersöka det faktiska innehållet
av sköldkörtelhormoner i sådana produkter genomfördes ett
analysprojekt. Tre produkter inköpta via internet och två
produkter som såldes som kosttillskott på den svenska marknaden analyserades. Analyserna visade att fyra produkter
innehöll sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i nivåer som kan
påverka kroppen, medan en produkt inte innehöll hormoner.
Egenvårdsbehandling med sköldkörtelhormon är förenad
med onödiga risker och rekommenderas inte eftersom både
för lite och för mycket sköldkörtelhormon kan ge svåra
symtom. Diagnos behöver ställas på korrekt sätt med blodprov och behandlingen behöver följas upp. Läkemedelsverkets
utredning visar att innehållet i produkter som inte godkänts
som läkemedel är oförutsägbart.
Produkter som innehåller sköldkörtelpulver måste generellt vara godkända som läkemedel för att få säljas, eftersom
sköldkörtel innehåller hormonerna T3 och T4 som används
vid behandling av sjukdomen hypotyreos. Som en följd av

Hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)
•

•

•
•

•

Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen i kroppen. Det sker genom att sköldkörteln
bildar hormon som kallas tyroxin (T4) och liotyronin
(T3). Om sköldkörteln producerar för lite hormon så
får man hypotyreos.
Exempel på symtom är trötthet eller mindre ork,
koncentrationssvårigheter och frusenhet. Man kan
även få torr hud och torrt hår, förstoppning, viktökning, minnessvårigheter och ont i leder och muskler.
För att ställa diagnosen mäts hormonnivåerna i blodet.
Hypotyreos behandlas oftast genom att man ger syntetiskt framställt T4. Cirka 450 000 personer i Sverige behandlas med detta och oftast är behandlingen livslång.
Innan sköldkörtelhormon kunde framställas syntetiskt
så behandlades hypotyreos med sköldkörtel från djur.
Idag finns inga sådana preparat godkända som läkemedel i Sverige.
För aktuell information, se www.lv.se.

Nyhet publicerad på webbplatsen den 12 mars 2018

Fyra nya ämnen blir narkotika
Regeringen har beslutat att fyra nya ämnen blir narkotika
från och med den 10 april. Läkemedelsverkets föreskrifter
om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat
att bromadolin, 2C-B-FLY, 5F-MDMB-PICA och MMBFUBICA (AMB-FUBICA) ska klassas som narkotika från
och med den 10 april 2018 (SFS 2018:115).

Ämnena förs in i förteckning I
Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har
därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (se HSLF-FS
2018:9). Ändringen innebär att det från och med den
10 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in
eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel
eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 4 april 2018

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta
Europeiska kommissionen har den 8 februari 2018 fattat
beslut om omedelbar återkallelse av läkemedlets marknadsföringstillstånd och en indragning av batcher från
apotek och sjukhus.

Beslutet är baserat på Europeiska läkemedelsmyndigheten
EMA:s rekommendation om omedelbar återkallelse och
indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid
multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig
hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga
fall har rapporterats i Sverige. Förskrivare bör omedelbart
kontakta patienter som får Zinbryta för att avbryta behandlingen och överväga alternativ. Patienter ska följas upp minst
6 månader efter avbruten behandling.
En preliminär granskning av tillgängliga data indikerar
att immunreaktioner som observerats i de rapporterade
fallen kan kopplas till användning av Zinbryta. Zinbryta kan
också kopplas till allvarliga immunreaktioner som påverkar
flera andra organ.
•
Patienter som behandlas med Zinbryta ska inte ta någon
ytterligare spruta, och ombeds kontakta sin läkare för att
diskutera fortsatt behandling.
•
Patienter som upplever symtom som långvarig feber,
allvarlig huvudvärk, illamående, kräkningar, trötthet,
gulfärgning av hud eller ögon, ska omedelbart kontakta
sin läkare. Dessa kan vara tecken på biverkningar
av Zinbryta.

Information till behandlande läkare
•
•

Sätt inte in Zinbryta till nya patienter.
Kontakta dina nuvarande patienter som behandlas med
Zinbryta och avsluta deras behandling så snart som
möjligt. Överväg alternativa behandlingar.
•
Kontrollera transaminaser och bilirubinvärde månadsvis under minst sex månader efter avslutad behandling.
•
Råd dina patienter att omedelbart rapportera symtom på
leverskada, som exempelvis långvarig feber, svår huvudvärk, trötthet, ikterus, illamående eller kräkningar. Dessa
reaktioner kan uppkomma upp till sex månader efter
avslutad behandling.
•
Zinbryta kommer att återkallas från apotek och sjukhus.
EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat tolv fall av
inflammatorisk immunmedierad sjukdom, däribland encefalit.
De flesta inträffade inom åtta månader efter påbörjad
behandling. Hos några av patienterna visade hjärnbiopsier
att det var osannolikt att detta kunde orsakas av MSprogression. Förutom encefalit och meningoencefalit tyder
tillgänglig data på att Zinbryta kan kopplas till andra
immunmedierade sjukdomar, som exempelvis bloddyskrasi,
tyreoidit och glomerulonefrit.
Företaget som marknadsför Zinbryta har meddelat att de
har för avsikt att dra tillbaka läkemedlet från marknaden och
att avbryta pågående kliniska studier.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 8 mars 2018

Läkemedlet Levaxin uppfyller kvalitetskraven
Under mars och april har ett antal reklamationer och
biverkningar för sköldkörtelläkemedlet Levaxin rapporterats. Läkemedelsverket har därför analyserat flera
tillverkningssatser av produkten. Resultatet visar att
läkemedlet uppfyller ställda kvalitetskrav.

Läkemedelsverkets laboratorium har analyserat sex olika
tillverkningssatser av läkemedlet Levaxin, som innehåller
den aktiva substansen levotyroxin. Syftet var att säkerställa
att den aktiva substansen återfinns i den mängd som är
deklarerad samt att den löses ut inom rätt tidsintervall.
Resultaten av analyserna visar att Levaxin uppfyller kvalitetskraven: tabletterna innehåller rätt aktiv substans, har
rätt mängd av den aktiva substansen och den aktiva substansen
löses ut inom godkänt tidsintervall.
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– Vi kan i den här analysen inte se några brister i kvaliteten på
läkemedlet Levaxin, säger Ann-Kristin Arvidsson, Läkemedelsverket. Vi råder de som upplever besvär i samband med
behandling med Levaxin att vända sig till sin läkare.
De företag som har tillstånd att sälja ett läkemedel i Sverige
blir regelbundet inspekterade av Läkemedelsverket eller
annan läkemedelsmyndighet om företaget ligger utanför
Sverige. Varje företag har ansvar för att kontrollera att varje
enskild läkemedelssats klarar de kravspecifikationer som
beslutats för läkemedlet. Läkemedelsverket genomför varje
år laboratoriekontroller av ett antal läkemedel för att se att
läkemedlen uppfyller ställda kvalitetskrav.
För mer information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 17 april 2018
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Förbättrad patientinformation om
kopparspiral behövs
En tydlig information om förväntade biverkningar behöver
ges till kvinnor inför beslutet att använda kopparspiral
som preventivmetod. Det är slutsatsen av den utredning
som Läkemedelsverket nyligen genomfört mot bakgrund
av ett stort antal inkomna biverkningsrapporter från
enskilda personer. Utredningen har inte visat att det skulle
finnas ett orsakssamband mellan kopparspiral och de
inrapporterade allmänna symtomen. Det är viktigt att
den som upplever någon typ av besvär vid användning
av kopparspiral vänder sig till hälso- och sjukvården för
rådgivning om alternativa preventivmetoder.

Under de senaste åren har Läkemedelsverket fått in ett stort
antal biverkningsrapporter från enskilda personer om besvär
som antas bero från användning av kopparspiral. De beskrivna
symtomen innefattar allt från allergi, blödningar, värk, hudbesvär till sömnbesvär och psykiska besvär. Läkemedelsverket
har i enskilda fall efterfrågat tillverkarens rapport och dessutom
begärt in dokument rörande riskanalys, referens till säkerhetsinformation, biverkningsrapporteringsfrekvens, periodisk
utvärderingsrapport, klinisk expertrapport, bruksanvisning
samt insättningsanvisning.

– Många av de inrapporterade symtomen är förväntade
negativa effekter vid användning av kopparspiral, exempelvis
buksmärta eller ökad menstruationsblödning. Därför är det
viktigt med förbättrad patientinformation när det gäller
förväntade biverkningar, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid Läkemedelsverket.
Analysen pekar också på att allmänna symtom av försämrat
välbefinnande (trötthet, onormal känsla, stress), psykiska
symtom (depression, ångest) eller symtom associerade med
hormonella svängningar i menstruationscykeln (premenstruellt syndrom) osannolikt härrör från användningen.
Läkemedelsverket bedömer att ett orsakssamband mellan
användning av kopparspiral och de inrapporterade allmänna
symtomen inte framkommit utifrån inkommen information
från tillverkarens utredningar och dokumentation. Det är viktigt att den som upplever besvär, oavsett vilken typ av besvär
det är från användning av kopparspiral, vänder sig till hälsooch sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 31 januari 2018

Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen
Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering
och permanent makeup och kontrollerna visade att
12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som
cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska,
allergiframkallande eller innehöll för höga halter av
föroreningar.

– Vi ser allvarligt på detta och har sett till att färgerna plockats
bort från marknaden. Det är viktigt att den som funderar på
att tatuera sig alltid frågor sin tatuerare om färgerna uppfyller
reglerna. Vi kommer att fortsätta med vår kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden, samt fortsätta att
stödja kommunerna och deras kontroller av tatueringsfärger,
säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 34 tatueringsfärger för tatuering och
permanent makeup. Tolv produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. Fem av
produkterna innehöll aromatiska aminer vilka är förbjudna i
tatueringsfärger med anledning av att de misstänks vara
cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan, DNA),
reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller
på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

Åtta av de undersökta färgerna innehöll förhöjda halter av
föroreningarna arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, zink
eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Många av produkterna hade också märkningsbrister som till exempel
saknade varningstexter, sterilmärkning och tillverkningspartiets nummer.
Efter utförd granskning uppfyllde endast 11 produkter
de regler som Läkemedelsverket kontrollerat.
– De som tillverkar, säljer eller injicerar tatueringsfärger
måste ta ansvar för att färgerna följer regelverket. Det betyder
att företagen måste ha koll på reglerna och granska tatueringsfärgerna innan de säljs vidare eller används, säger
Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket ansvarar tillsammans med landets
kommuner för att kontrollera att företagen följer reglerna.
Läkemedelsverket ansvarar också för att ge vägledning
om reglerna för tatueringsfärger till kommunerna.
Till Läkemedelsverkets register finns omkring 2 100 tatueringsfärger anmälda. På Läkemedelsverkets webbsida finns
information gällande regler samt råd till konsumenter som
funderar på att tatuera sig.
För mer information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 24 april 2018
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Risk för doseringsfel - dra inte upp insulin med
insulinspruta från trasig insulinpenna
Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas
att i första hand använda en ny penna istället för att dra
upp insulin med insulinspruta ur en trasig insulinpenna.
En säkerhetsuppföljning gällande användning av
insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer
från den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PR AC.

•

•
•

•
PR AC:s granskning har visat att det finns risk för doseringsfel om insulin dras upp ur en förfylld insulinpenna, eller ur
en cylinderampull för flergångspenna, för att ges med en
insulinspruta. Detta gäller insulin med standardstyrka i
cylinderampuller (för flergångspennor) och förfyllda pennor.
Företagen är ålagda att uppdatera produktinformationen för
berörda produkter.
I Sverige finns följande godkända läkemedelsprodukter
som innehåller insulin:
Abasaglar, Actraphane, Actrapid, Apidra, Fiasp, Humalog,
Insulatard, Insulin Lispro Sanofi, Insulin Human Winthrop,
Insuman, Lantus, Levemir, Liprolog, Lusduna, Mixtard,
NovoMix, NovoRapid, Protaphane, Ryzodeg, Suliqua,
Toujeo, Tresiba, Xultophy.

•

•

•

•

Information till hälso- och sjukvårdspersonal
Vid uppdragning av insulin från en förfylld insulinpenna,
med hjälp av en insulinspruta, riskeras doseringsfel. Till
exempel kan doseringsfel uppstå genom att olika insulintyper
förväxlas, doskonverteringen bli fel (speciellt vid olika styrkor
av insulinet) eller att pennans dosprecision påverkas. Konsekvenserna av eventuella doseringsfel kan vara livshotande.

Sjukvårdspersonal uppmanas att i första hand använda
en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig
insulinpenna.
Patienter bör informeras om hur de får tillgång till en
ersättningspenna.
Patienter bör också informeras om när mer frekvent
blodsockerkontroll kan behövas och när de ska uppsöka
läkare.
Patienter uppmanas att, vid fel på pennan, prova att byta
injektionsnål och/eller cylinderampull för flergångspennor. Om det misslyckas bör en ny penna användas.
Patienter behöver påminnas om att inte dra upp insulin
ur en trasig penna med en insulinspruta, då detta kan
leda till att de inte får rätt mängd läkemedel.
Om patienten upplever problem med sin insulinpenna
går det först att prova att byta injektionsnål och/eller
cylinderampull för flergångspennor. Om detta misslyckas bör en ny penna användas då man inte ska dra
upp insulin ur en trasig penna.
Patienter bör säkerställa att de har tillgång till en reservpenna, nålar och/eller cylinderampull för flergångspennor. Personal på vårdcentral eller diabetsmottagning kan hjälpa till med information hur om tillgång
till reservpenna.
Patienter bör vända sig till vårdcentral eller diabetsmottagning för frågor om till exempel behov av tätare
blodsockerkontroll eller om vid vilka situationer det är
lämpligt att uppsöka vård.
För aktuell information, se www.lv.se.

Nyhet publicerad på webbplatsen den 22 januari 2018

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se
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Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning
av fillers till konsumenter
Nätförsäljning av fillers, injicerbara implantat, kan innebära stora risker. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda
för att användas av som egenbehandlingsprodukt. Läkemedelsverket ser allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma med nätförsäljare av fillers.

Läkemedelsverket har fått kännedom om att så kallade fillers
(injicerbara implantat) säljs via Internet bland annat utan
medföljande bruksanvisning och med felaktig information
om användning av produkterna. Produkterna är inte avsedda
för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av konsumenter som egenbehandlingsprodukt vilket bland annat har påståtts på en nätförsäljningssajt.
Två tillverkare av fillers har upptäckt att deras produkter
packas om och säljs av en nätförsäljare utan medföljande
bruksanvisning och med felaktig information om användning
av produkterna. I sina ”viktiga säkerhetsmeddelanden” uppmanar tillverkarna konsumenter att inte köpa deras produkter
via nätförsäljaren i fråga. Man råder även konsumenter att inte
använda eventuella sedan tidigare inköpta fillers.
Läkemedelsverket ser allvarligt på att produkter marknadsförs på ett sätt som skapar risker för konsumenter. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma
generellt med nätförsäljare av fillers om säljaren påstår att man
kan spruta in implantatet själv. En ytterligare varningssignal
är om produkterna har paketerats om så att varken originalförpackning och bruksanvisning följer med produkten.

En bruksanvisning är en viktig del av produkten och den
innehåller viktig information om säker användning av produkterna, såsom kontraindikationer, försiktighetsåtgärder,
lagringsförhållanden och risk för biverkningar samt även
vem som är den avsedda användaren. Svullnad, infektioner
och knölar är exempel på relativt vanliga biverkningar som
tillverkare informerar om. En bruksanvisning ska även
innehålla information om allvarliga komplikationer även om
de skulle vara sällsynta, till exempel överkänslighetsreaktioner
och synförlust. En ompackad produkt utan denna typ av
information kan vara en olaglig produkt. Endast produkter
som uppfyller kraven i den medicintekniska lagstiftningen får
marknadsföras och säljas i Sverige och de övriga EU-länderna.

Fakta
Fillers är avsedda att användas för volymökning av ansiktsvävnad och används framför allt inom estetisk behandling
för läpputfyllnad, ansiktskonturering och för korrigering av
rynkor. Produkterna är CE-märkta som medicintekniska
produkter i den högsta riskklassen, det vill säga de är klassificerade som implantat i klass III. Detta innebär bland annat
ett anmält organ ska ha varit involverad i processen när en
produkt får sin CE-märkning.
För aktuell information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 14 mars 2018

Uppdaterade kapitel i Läkemedelsboken
På www.lakemedelsboken.se publiceras uppdaterade kapitel
kontinuerligt. Förutom på webben finns även Läkemedelsbokens app att ladda ner för iOS och Android.
Under första halvåret 2018 har uppdaterade versioner av
följande kapitel publicerats:
•
Urinvägsinfektioner
•
Sexuellt överförbara sjukdomar
•
Lungcancer
•
Vitaminer, mineraler och spårämnen
•
Leversjukdomar
•
Urininkontinens
•
Vanliga problem under småbarnsåren
•
Läkemedelsbiverkningar
•
Kortikosteroider och hypofyshormoner
•
Astma och KOL

LB 2014 var den sista utgåvan som publicerades i tryckt
format och vi arbetar nu med att förbättra och vidareutveckla
Läkemedelsboken som webbprodukt.

Läkemedelsbokens logotyp.
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Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet
Det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för
barn har en hög täckning som ligger kvar på samma
nivå som tidigare. Det visar årsrapporten för Barnvaccinationsprogrammet 2017. Det innebär att de flesta
barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som
idag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling.

Omkring 97 % av alla tvååringar har fått de vaccinationer
som erbjuds inom barnhälsovården. Enligt årsrapporten är
de flesta av sjukdomarna inom programmet under god kontroll. Under 2017 rapporterades inga fall av röda hund,
endast enstaka fall av stelkramp och difteri, samt ett 30-tal
fall av påssjuka. När vaccinationstäckningen är hög skyddas
även personer som på grund av immunbrist efter sjukdom
eller behandling inte kan ta vaccinationerna, eftersom sjukdomarna inte sprids så lätt.

Mässling spreds men stoppades fort
Trots att en stor del av befolkningen har ett skydd mot
mässling förekom några mindre utbrott under förra året,
framför allt i Göteborg och Stockholm. Både barn och
vuxna blev sjuka i mässling, som framför allt spreds inom
familjer och i vårdmiljöer som akutmottagningar. Utbrotten
krävde mycket stora insatser för att spåra smittan och för att
förebygga smittspridning.
– Mässlingsutbrottet som vi såg senast i Västra Götaland
blev lindrigt tack vare fantastiska insatser med smittspårning
och omhändertagandet i vården. Ytterst är det också tack vare

den höga vaccinationstäckningen som utbrott inte sprider sig
mer än så här, säger Ann Lindstrand, chef för enheten för
vaccinationsprogram vid Folkhälsomyndigheten.

Färre spädbarn drabbades av kikhosta
Kikhosta är en sjukdom som små barn kan bli mycket sjuka av.
Under 2017 ökade det totala antalet fall av kikhosta – jämfört
med både 2016 och rekordåret 2014 – men färre spädbarn
drabbades. Det kan tyda på att uppmärksamheten på sjukdomen ökat de senaste åren och att fler vuxna diagnosticerats.

Uppföljning av vacciner
Vaccinerna som används inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet är säkra och följs kontinuerligt upp av
Läkemedelsverket. Under 2017 gavs nästan 1,3 miljoner
vaccindoser och totalt rapporterades 437 fall av misstänkta
biverkningar.
– Det är bra att vårdpersonal och allmänhet rapporterar
in till oss när de misstänker något som kan vara kopplat till ett
läkemedel, som ju vaccin är. Då kan vi följa upp om symtomet
har med vaccinet att göra. Vår säkerhetsuppföljning visar att
de biverkningar som rapporterades under 2017 i huvudsak
redan är kända och övergående, säger Charlotta Bergquist,
vaccinsamordnare på Läkemedelsverket.
För mer information, se www.lv.se.
Nyhet publicerad på webbplatsen den 24 april 2018

Läkemedelsverkets expertmöten 2017–2019
Ämne

Tidpunkt för möte

Planerad publicering

Hud- och mjukdelsinfektioner (samarbete
med Strama)

15–16 november 2017

Oktober 2018

Rörotit

19 mars 2018

Hösten 2018

Hjärtsjukdom hos hund och katt

26–27 april 2018

Oktober 2018

Psoriasis

19–20 november 2018

2019

Epilepsi

11–12 december 2018

2019

Osteoporos

Mars 2019 (datum inte fastställt)

2019

Observera att listan fylls på då nya expertmöten beslutas.
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B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Intravenös vätskebehandling till barn
– behandlingsrekommendation
Huvudbudskap
Vätskebehandling till barn är en aktiv åtgärd som fortlöpande behöver individualiseras, monitoreras och omvärderas. När oral eller
enteral behandling är möjlig är det att föredra.
•

Intravenösa vätskor är läkemedel och vätskebehandling ska ske på samma sätt som vid annan medicinsk behandling. Det
innebär att:
- Indikation för intravenös vätskebehandling ska finnas.
- Behandlingen anpassas till individens behov.
-Behandlingen dokumenteras så att given vätskas mängd och innehåll kan fastställas och följas.
- Effekt och eventuella biverkningar ska monitoreras adekvat.
- Vätskebalans, vikt och plasmaelektrolyter bör följas regelbundet.

•

En vätskelösnings effekt i kroppen, dess fysiologiska tonicitet och påverkan på osmolariteten, är huvudsakligen beroende av
natriumhalten i lösningen.
- Lösningar med natriuminnehåll 130–154 mmol/l har natrium på ungefär samma nivå som plasma (P- Na 135–145 mmol/l
och är fysiologiskt isotona.
- Glukos som infunderas tas omedelbart upp intracellulärt och metaboliseras och bidrar därför inte till osmolaritet i kroppen.
- Lösningar med låg natriumhalt men där glukos ger en osmolaritet på 280-300 mOsm/l i förpackningen, kan anges som
”isotona” trots att de i kroppen är uttalat hypotona.

•

SIAD (Syndrome of Inappropriate Antidiuresis) det vill säga inadekvat ökad frisättning av ADH (vasopressin) är vanligt hos
sjukhusvårdade barn.

•

Nyare data och rapporter ger signaler om ökade risker för allvarlig iatrogen hyponatremi vid rutinmässigt användande av fysiologiskt hypotona lösningar. För att minska risken för allvarlig hyponatremi rekommenderas i första hand lösningar med natriumhalt
130–154 mmol/l. Detta minskar, men eliminerar inte, risken för hyponatremi eller andra vätske- och elektrolytrubbningar.
Behandlingen måste fortfarande anpassas och övervakas efter den enskilda patientens behov.

•

De mest akuta vätske- och elektrolytrubbningarna är chock på grund av vätskebrist, respektive hyponatremi med symtom på
hjärnödem.

•

I akuta situationer inleds behandling alltid med sedvanliga åtgärder för att säkra luftväg, andning och cirkulation. Samtidigt
inleds akut riktad behandling mot vätske- och/eller elektrolytrubbningen.

•

Hos specifika patientgrupper kan onödig natriumtillförsel medföra risk för vattenretention. Till patienter utan ökad risk för SIAD
och särskilt då man vill undvika vätskeretention, till exempel hos barn med njur- eller hjärtsjukdom, kan hypotona lösningar med
lägre natriumhalt vara att föredra. Adekvat planering och monitorering av vätskebalans och elektrolyter är då särskilt viktigt.

•

Vätskebehandling med enbart kristalloida lösningar (glukos- elektrolytlösningar) bör endast pågå ett fåtal dygn. Parenteral
nutrition bör övervägas efter 48 timmar, tidigare hos nyfödda eller när längre tids intravenös behandling förutses.

Bakgrund
Vätskebehandling till barn är vanligt förekommande såväl
inom specialiserad barnsjukvård som när barn behandlas
inom vuxensjukvård. I övrigt friska barn som behöver fasta
inför till exempel en operation eller som har fått akut gastroenterit med rubbningar i vätske- och elektrolytbalans, kan
behöva behandling med vätska och elektrolyter. Det kan också
gälla till exempel barn med akut RS-virus (RSV)-bronkiolit,
med eller utan underliggande sjukdom som gör att barnet inte
klarar oralt eller enteralt intag av vätska.

Vid möten mellan Läkemedelsverket och barnsjukvården
2013 och 2015 lyftes vätskebehandling till barn som ett
område där det finns behov av att samla och sprida kunskap.
Representanter för barnsjukvården såg ett generellt behov
av ökad kunskap och var oroliga över att vätskebehandling
inte alltid planeras och monitoreras adekvat. De påtalade
även risken för sjukhusförvärvad låg halt av natrium i blodet
(hyponatremi), framförallt vid användning av infusionslösningar med låga halter av natrium. Under slutet av 2016
inleddes därför planeringen av ett expertmöte om vätskebehandling till barn.
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Vid hyponatremi ansamlas vatten i vävnaderna (ödem).
Eftersom hjärnans utrymme är fast begränsat av skallbenen
kan hjärnödem leda till förhöjt intrakraniellt tryck med
hjärnpåverkan och neurologiska symtom (encefalopati) och
i förlängningen hjärnstamsinklämning och död. Barn har
större huvud relativt kroppen jämfört med vuxna. Samtidigt
är barns hjärnor större i relation till skallens volym jämfört
med vuxna. Eftersom det intrakraniella utrymmet är mer
begränsat hos barn jämfört med vuxna ger hjärnödem tidigare
intrakraniell tryckstegring. Barn har därför tendens att få cerebrala symtom vid mindre sänkning av plasma-natrium jämfört
med vuxna och har större risk för allvarliga symtom och död.

”Det finns oro över att
vätskebehandling inte
alltid planeras och
monitoreras adekvat”
Utgående från rapporter om dödsfall i samband med intravenös vätskebehandling har Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) säkerhetskommitté PRAC* under 2017 utrett
risken för allvarlig sjukhusförvärvad hyponatremi med risk för
encefalopati. I juli 2017 kom PRAC med rekommendationer**
för ändringar i produktinformationen för vätskelösningar med
natriuminnehåll som är lägre än den normala nivån i plasma.
Behovet av monitorering vid behandling och riskerna för
hyponatremi förs in i produktinformationen, liksom att barn
har särskilt stor risk för allvarliga komplikationer vid hyponatremi. PRAC rekommenderade också fortsatta informationsåtgärder på nationell nivå, vilket ytterligare stärker behovet av
tydliga behandlingsrekommendationer. I november 2017
arrangerade Läkemedelsverket ett expertmöte för att ta fram
behandlingsrekommendationer för intravenös behandling
med vätskeelektrolytlösningar till barn.
Dessa behandlingsrekommendationer riktar sig i första
hand till de som vårdar barn på vårdavdelning och akutmottagning utanför den mest högspecialiserade barnsjukvården. Rekommendationerna avser behandling av typfall.
I det enskilda fallet måste omhändertagandet alltid individualiseras. Allmänna principer är applicerbara även inom högspecialiserad barnsjukvård, till exempel barnintensivvård, men
där förutsätts att man har rutiner och resurser för en högre
grad av individuell anpassning, uppföljning och övervakning.
Områden där det redan finns aktuella internationella och/
eller nationella riktlinjer, liksom vätskebehandling under intensivvård har exkluderats. Därför har behandling vid sepsis och
diabetes ketoacidos inte specifikt tagits upp i dessa behandlingsrekommendationer. Akut behandling av svåra komplikationer till vätskebehandling där behandling bör inledas omedelbart innan patienten kan komma till intensivvård, har
inkluderats.
Parenteral nutrition till barn ordineras i huvudsak med
stöd av specialister på området och bland annat därför har
*The Pharmacovigilance Risk Assessment Committee

det inte tagits med i rekommendationerna. Vätskeersättning
för enteralt bruk klassas inte som läkemedel och detaljer
kring enteral behandling ingår därför inte. Däremot påpekar
experterna att enteral behandling är förstahandsalternativ
när det är möjligt att genomföra.
Behandlingsrekommendationerna bygger på befintlig
vetenskap så långt det går. I de fall evidens saknas grundas
rekommendationerna på beprövad erfarenhet och konsensus
i expertgruppen. Rekommendationsgrad och evidensnivå
(se bilaga 4) anges för enskilda rekommendationer och/eller
delområden när ett helt område faller inom samma grad/
nivå. Till exempel innebär rekommendationsgrad (II, A) att
nyttan är osäker utifrån evidens grundat på flera randomiserade kliniska studier och/eller metanalyser, medan (I, C)
innebär att nyttan med en åtgärd anses klar men utifrån små
studier eller allmän konsensus bland experter. Ytterligare
information och referenser finns i de bakgrundsdokument
som utgör underlag till behandlingsrekommendationen.
Författarna står själva för bakgrundsdokumenten som kan
nås via Läkemedelsverkets hemsida (www.lv.se). Inför mötet
har experter på litteratursökning på Läkemedelsverket gjort
sökningar inom området. Resultaten av sökningarna har
kommit experterna till del.
Följande bakgrundsdokument finns tillgängliga på Läkemedelsverkets hemsida.
•
Renal reglering av vätske- och natriumbalans (Mattias
Carlström)
•
Hyponatremi: Diagnos och behandling (Rafael T Krmar)
•
Underhållsbehandling (Johan Svensson)
•
Vätskebehandling i neonatalperioden (Johan Ågren)
•
Perioperativ vätskebehandling till barn (Urban Fläring)
•
Isoton och hypoton dehydrering (Elizabeth Casinge)
•
Hyperton dehydrering (Svante Holmberg)

Inledning
Vatten- och elektrolytbalans
Kroppen har flera hormonella system för att upprätthålla
vatten- och elektrolytbalans och därmed osmolariteten (antalet
osmotiskt aktiva partiklar/l) inom ett smalt intervall (se
Figur 1). Dessa mekanismer kan helt eller delvis sättas ur spel
vid sjukdom. Syftet med vätskebehandling är att återställa och
bibehålla normal vätskebalans och elektrolytsammansättning
samt kompensera för eventuella pågående förluster.

Vätskebehandling – anpassa och monitorera
Barn som kommer till sjukhus kan ha mycket olika status vid
ankomsten; från barn som kommer in för planerad operation
och som är i sitt habitualtillstånd med normal vätske- och
elektrolytbalans, till barn med gastroenterit som kommer in
i chock på grund av vätskebrist (dehydrering) och låg blodvolym (hypovolemi).
Förutom vätskebrist kan barnet ha förändringar i saltbalansen vilket kräver olika typ av vätskebehandling. Om barnet
förlorar mer vatten än salt stiger plasma natrium (hypernatremi)
men om saltförlusterna är större än vätskeförlusterna sjunker
plasma natrium (hyponatremi).

**EMA/PRAC/406987/2017, EPITT No 18631: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PRAC_recommendation_on_
signal/2017/07/WC500232408.pdf

26

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 2 : 2 018

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Figur 1. Reglering av vätske- och elektrolytbalans och osmolaritet styrs normalt effektivt med hjälp av kroppens
hormonella system.
Osmolaritet
Volym

Antidiuretiskt hormon (ADH)

Volym
Hjärna natriuretisk peptid (BNP)

Sträckning

Antidiuretiskt hormon (ADH)

Plasma K+

ICV
(40%)

Renin – Angiotensin II – Aldosteron
Sympatikus

10 % 6 %

Perfusion

ISV
(15 %)

70 % 70 %

NaCl (tubulus)

Renal autoreglering

Plasma
(5 %)

3%
9%

Myogen respons

TGF

20 %
10 %

RBF/GFR
Blodtryck

Reabsorption

Filtration

Exkretion

H 2O

180 l

1,8 l

NaCL

1,5 kg

15g

ICV= intracellulär vätska, ISV= interstititell vätska, TGF= tubuloglomulär återkoppling, RBF= Renalt blodflöde; GFR= Glomulär filtration
(Bild: M. Carlström, R. Christoffersson)

Det är också vanligt att små barn med andra sjukdomar, exempelvis RSV-infektion, har haft svårigheter att äta och dricka.
De kan därför ha blivit dehydrerade men kan samtidigt ha störd
hormonbalans med SIAD, det vill säga inadekvat ökad frisättning av antidiuretiskt hormon (ADH/vasopressin) och risk
för vätskeretention och hyponatremi.
Ett antal olika kombinationer av rubbningar i vatten- och
natrium-/elektrolytbalans kan alltså uppstå. Beroende på
underliggande tillstånd, hormonbalans och behandling kan
till exempel hyponatremi ses vid såväl normal vattenbalans
som vid över- och underskott på vatten.
Traditionellt har parenteral vätskebehandling följt de
beräkningar av barns behov av vätska och elektrolyter som
Holliday och Segar publicerade 1957*. Deras beräkningar
grundar sig på barns kaloriförbrukning och elektrolytinnehållet i bröst- respektive komjölk (se vidare bakgrundsdokument Underhållsbehandling). Utifrån beräkningarna
rekommenderade de ett elektrolytinnehåll av ungefär
30 mmol natrium och 20 mmol kalium per liter och de
volymer som finns i tabell III.

Tidigare friska barn med stora vätskeförluster löper i första
hand risk för dehydrering med eller utan natriumrubbningar.
Barn med till exempel underliggande stress, smärta eller
illamående löper risk för icke-osmotisk ADH-frisättning
och vätskeretention med hyponatremi. För barn med vissa
underliggande sjukdomar till exempel hjärt- eller njursjukdom,
kan övervätskning eller vätskeretention vid hög natriumtillförsel vara en större risk.
Oavsett om rubbningar i vätske- och elektrolytbalansen,
är orsakade av sjukdom eller är iatrogena, kan de leda till
akuta situationer där akuta åtgärder krävs. De mest akuta
situationerna är chock på grund av vätskebrist, med eller
utan hypernatremi respektive hyponatremi med neurologiska
symtom och risk för hjärnstamsinklämning.
I akuta situationer inleds behandling alltid med sedvanliga
åtgärder för att säkra luftväg, andning och cirkulation. Samtidigt inleds akut riktad behandling mot vätske- och/eller
elektrolytrubbningen. Intravenös vätskebehandling kan ges i
perifer venkateter, central venkateter eller intraosseös infart.
Kontakta intensivvård, men inled behandling direkt.

*Holliday MA, Segar WE. The maintenance need for water in parenteral fluid therapy. Pediatrics. 1957;19(5):823-32.
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Vätskors innehåll och effekt
Vätskor kan klassificeras utifrån deras tonicitet som hypotona,
isotona eller hypertona jämfört med osmolariteten i plasma
som är 285–295 mOsm/l. Tonicitet anger osmotiska tryckgradienten mellan två lösningar över ett semipermeabelt
membran, det vill säga skillnaden mellan lösningarnas
osmolaritet för de partiklar som inte kan passera membranet.
Natrium är den jon som har högst koncentration i plasma.
Därför är det den viktigaste faktorn som styr toniciteten i
plasma men även andra partiklar som kalium och magnesium
påverkar osmolariteten (se bakgrundsdokument Hyponatremi). För exempel på olika infusionslösningars elektrolytinnehåll, se Tabell I.

”Barn har särskilt stor
risk att utveckla symtom
och bestående skador
vid hyponatremi”
Det är viktigt att skilja på lösningens osmolaritet i förpackningen och dess fysiologiska tonicitet efter infusion. När molekyler
som glukos når blodbanan tas de omedelbart upp och metaboliseras och bidrar inte fysiologiskt till plasmans tonicitet. Lösningar med natriuminnehåll som ligger under det i plasma
(135–145 mmol/l) är fysiologiskt hypotona i kroppen även om
lösningen i förpackningen är iso- eller hyperosmolär på grund

av glukosinnehållet, till exempel buffrad glukos 2,5 % och
glukos 10 % utan elektrolyter. Ökande evidens talar för att
rutinmässig administrering av hypotona intravenösa vätskor
är den huvudsakliga orsaken till sjukhusförvärvad hyponatremi, vilket kan vara ett allvarligt tillstånd med risk för
bestående hjärnskador och död. Det är därför viktigt att
uppmärksamma risken för hyponatremi vid användning av
intravenösa lösningar som har lägre natriumkoncentration
än den i plasma.

SIAD  inadekvat ökad frisättning av ADH
Under normala förhållanden regleras natriumnivåer inom
snäva gränser av kroppens reglermekanismer (se figur 1 och
bakgrundsdokument Renal reglering av vätske- och natriumbalans). Hos sjukhusvårdade patienter är däremot tillstånd
med risk för SIAD vanligt (se faktaruta 1 och 2). SIAD leder
till reducerad utsöndring av elektrolytfritt vatten via njuren
och störd elektrolytbalans med risk för hyponatremi och
hjärnödem. När SIAD förekommer samtidigt som man ger
lösningar med ett natriuminnehåll som är lägre än plasma
ökar risken för hyponatremi ytterligare.
Barn har särskilt stor risk att utveckla symtom och bestående
skador vid hyponatremi samtidigt som en stor del av barn på
sjukhus har risk för SIAD. Utifrån den ökande kunskapen
om riskerna med hyponatremi, rekommenderas att man som
rutin startar med lösningar med natriuminnehåll nära det
normala i plasma. Samtidigt betonas att behandlingen fortfarande behöver monitoreras med bland annat kontroll av
plasmaelektrolyter, vätskebalans och vikt.

Tabell I. Exempel på några lösningars innehåll.
Lösning

Na (mmol/L)

K (mmol/l)

Cl (mmol/l)

Glukos (g/l)

Acetat//gluconat
(mmol/l)

10

30

Fysiologiskt isotona/nära isotona lösningar  obalanserade
Natriumklorid 0,9%

154

154

Fysiologiskt isotona/nära isotona lösningar - balanserade
Benelyte

140

4

118

Plasmalyte

140

5

98

Plasmalyte glukos

140

5

98

Ringer-acetat

130–131

4

110

27/23
55

27/23
30

Fysiologiskt hypotona lösningar
Buffrad glukos 2,5 %

70

45

Glukos 5 %
Glukos 5 % (40 + 20)

50
40

20

Glukos 10 %
Glukos 10 % (40 + 20)
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Balanserade lösningar jämfört med natriumklorid 0,9 %
Av kristalloida lösningar är natriumklorid 0,9 % den vätska
som används mest internationellt för volymsubstitution.
Inom nordisk behandlingstradition är det vanligare att
använda balanserade isotona lösningar (se tabell I) som är
buffrade och mer liknar plasma i sin sammansättning och
därför påverkar syra-basbalansen i mindre grad. Natriumklorid 0,9 % är nära isoton med avseende på natrium,
innehåller ingen buffert och har högre kloridinnehåll än
plasma. Vid infusion av större mängder kan det ge en
hyperkloremisk metabol acidos. Förskjutningen i pH kan
kompenseras genom ökad ventilation, vilket kan vara
ansträngande särskilt för en redan andningspåverkad patient.
Acidosen kan misstolkas och leda till onödig vätsketillförsel
och övervätskning av patienten, vilket är ogynnsamt.
Vid kräkningar i betydande mängd, kan patienten utveckla metabol alkalos som resultat av förluster av vätejoner
och klorider. I det fallet passar natriumklorid 0,9% bra för
att korrigera alkalosen.

Underhållsbehandling med intravenös vätska
Inledning
Underhållsbehandling med intravenös vätska syftar till att
ersätta barnets fysiologiska vätskebehov när enteral tillförsel
inte är möjlig eller lämplig. Normalt utgörs vätskebehovet av
perspiratio insensibilis (obemärkt avdunsting via hud och
luftvägar) och den urinmängd som barnet normalt behöver
producera för att utsöndra osmotiskt aktiva produkter.
Kristalloider (glukos- elektrolytlösningar) täcker inte näringsbehovet och för spädbarn inte heller de vätskevolymer som
krävs vid tillväxt. Om man inte kan övergå till enteral tillförsel
inom 2–3 dygn bör man därför komplettera med parenterala
aminosyre- och fettlösningar för att täcka näringsbehov och
när spädbarn bedöms vara i anabol fas även öka volymen.
Rekommendationerna för underhållsbehandling inkluderar
nyfödda fullgångna barn (från 36 veckors gestationsålder).
Även om rekommendationerna är tillämpliga även för barn i
neonatalperioden bör vätsketerapi av nyfödda (utöver enteral
uppfödning) ske på barnklinik med erfarenhet av nyföddhetsvård. Vid primärt omhändertagande av nyfödda på annan
enhet rekommenderas konsultation med neonatolog, eller
läkare med motsvarande kompetens, på läns- eller regionklinik.
Prematura barn bör omhändertas på specialavdelning.
Rekommendationerna för underhållsbehandling har
genomgående ambitionen att undvika utveckling av hyponatrem encefalopati orsakad av vätskebehandling i kombination
med icke osmotiskt betingad ADH insöndring. Risken för
hyponatrem encefalopati är större med hypotona vätskor (se
Bakgrund). En stor andel av de barn som har behov av vätskebehandling i form av kristalloider (glukos- elektrolytlösningar)
tillhör dessa riskgrupper (faktaruta 1 och 2). Därför rekommenderas i första hand behandling med vätskor med ett
natriuminnehåll motsvarande 130–154 mmol/l och i många
fall i reducerad volym jämfört med normalbehovet.

All vätskebehandling kan ge upphov till såväl hypo- som
hypernatremi liksom vätskeretention och om den är otillräcklig
även vätskebrist, varför monitorering av vätskebalans, vikt och
elektrolyter behövs även när isotona vätskor med ett natrium
130– 154 mmol/l lösningar används. Rekommendationerna
för vätskebehandling sammanfattas i flödesscheman i bilaga 1.

”Vätskebehandling ska
ordineras och införas
i läkemedelsjournal”
När risken för SIAD är minimal och särskilt där man vill
undvika onödig natriumtillförsel med risk för vätskeretention,
till exempel till barn med njur- eller hjärtsjukdom, kan
hypotona lösningar med lägre natriumhalt vara att föredra.
Adekvat planering och monitorering är då särskilt viktigt.

Indikation
Intravenös vätskebehandling är indicerad när enteral tillförsel
är kontraindicerad eller otillräcklig. Kvarstår behovet i mer än
48 timmar ska tillägg av parenteral nutrition övervägas (I, C).
För nyfödda kan behov av parenteral nutrition krävas tidigare,
eftersom varken volymer eller näringsinnehåll vid vätskebehandling enbart med kristalloider är tillräckliga för tillväxt.
Vätskebehandling är alltid en läkemedelsbehandling och
ska ordineras och införas i läkemedelsjournal. Effekt och
eventuella biverkningar ska noga följas.

Enteral tillförsel
När det är möjligt bör enteral tillförsel alltid väljas (I, C). Då
kan bland annat patientens egna reglermekanismer bidra till att
justera upptaget på ett adekvat vis. I första hand ges vätska oralt.
Om det inte fungerar överväg V-sond. När tillräcklig enteral
tillförsel åter är möjlig bör intravenös behandling avslutas.

Val av infusionsvätska
Nyfödda fullgångna under 1 veckas ålder
Under de första 1–3 levnadsdygnen sker normalt en viktminskning som anpassning efter födsel. För att inte påverka
den postnatala omställningen negativt ges under dessa dygn
glukoslösning 10 % utan elektrolytinnehåll (I, C). När barnet
börjat gå ner i vikt tillsätts elektrolyter motsvarande natrium
3–4 mmol/kg/dygn och kalium 2–3 mmol/kg/dygn
(I, C). Fortsatt tillförsel regleras utifrån uppföljning med
bland annat upprepade bestämningar av elektrolyter, se avsnitt
om monitorering.
Vid oklar sjukdomsbild hos barn under de första levnadsveckorna måste alltid möjligheten odiagnostiserad kongenital
sjukdom beaktas.
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Barn över 1 vecka – 18 år
Vätskebehandling inleds med glukos 5–10 % som innehåller
natrium 130–154 mmol/l och kalium 10–20(–40) mmol/l
(I, A). Fortsatt behandling styrs av värden på aktuella elektrolyter (se avsnitt om monitorering). När 10 % glukos används
kan lösningens hypertonicitet (innan glukos tagits upp
intracellulärt) ge problem vid infusion i små vener. Då kan
lägre natriuminnehåll övervägas, till exempel 80–120 mmol/l.
Följ P-Na noga.

Undantag
•
Patienter med hyperton dehydrering, se avsnitt ”hyperton
dehydrering”.
•
Barn med underliggande sjukdomar som njur- och hjärtsjukdom kan kräva andra överväganden.
•
Hos barn med svår malnutrition, som vid anorexi eller
annan långvarig svält, finns risk för ”re-feeding syndrome”.
•
Barn med metabola sjukdomar samt vid behandling med
ketogen kost vid till exempel epilepsi.

Vätskemängd
Underhållsbehandling med intravenös vätska ersätter barnets fysiologiska vätskebehov som utgörs av perspiratio insensibilis och den mängd urin som krävs för utsöndring av
osmotiskt aktiva metaboliter.

Faktaruta 1. Neonatala tillstånd med risk för inadekvat
ADH-sekretion.
•

•

•

Postoperativt
- Respiratorbehandling
- Smärta/oro
CNS-påverkan
- Meningit/encefalit
- Stroke
- Hydrocefalus
- Kramper och antiepileptika
Lungsjukdom
- Respiratorbehandling
- Pneumo-/hydrothorax
- Pneumoni/bronkiolit

Nyfödda fullgångna under 1 veckas ålder
Volymerna i tabell II och III för vätsketillförsel är avsedda
för något dygns behandling av nyfödda i behov av intravenös
vätska, de avser INTE normal uppfödning eller längre tids
underhållsbehandling. Men vid intravenös vätsketillförsel
under de första levnadsdygnen kan man utgå från volymerna
i tabell II (I, C).
Vid tillstånd med manifest eller förväntat ökad ADH sekretion (se faktaruta 1) rekommenderas en initial restriktion
av vätsketillförseln till 50–80 % av normala behovet.
Barn över 1 veckas ålder
Som grund för bedömning av volymsbehov kan normalbehov enligt Holliday och Segar användas, se tabell III.
Patient med tillstånd där risk finns för inadekvat ökad
ADH-sekretion (faktaruta 2) behandlas med 50–80 % av
normalbehov.

Tabell II.Total intravenös vätsketillförsel att utgå ifrån under de första levnadsdygnen.
Ålder

Volym

Levnadsdygn 1

60–70 ml/kg/dygn

Levnadsdygn 2

70–80 ml/kg/dygn

Levnadsdygn 3

80–100 ml/kg/dygn

Från fyra dygns ålder

100 ml/kg/dygn

Tabell III. Beräknat vätskebehov för intravenös underhållsbehandling av barn och ungdomar.
Vikt

Dagligt vätskebehov (ml/24 tim)

Vätskebehov per timme (ml/tim)

< 10 kg

100 ml/kg/24 timmar

4 ml/kg/tim

10–20 kg

1 000 ml + (50 ml/kg/24 tim för varje kg mer än 10 kg)

40 ml/tim + (2 ml/kg/tim för varje kg mer än 10 kg)

> 20 kg

1 500 ml + (20 ml/kg/24 tim för varje kg över 20 kg*)

60 ml/tim + (1 ml/kg/tim för varje kg över 20 kg)*

*Flickor behöver sällan mer än 2  000 ml/dygn och pojkar sällan mer än 2 500 ml/dygn som underhållsbehandling även vid vikt överstigande
45 respektive 70 kg.
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Faktaruta 2. Tillstånd med risk för SIAD efter
neonatalperioden.
•
•
•

•

•

Smärta, illamående, stress, ångest.
Postoperativt
CNS-sjukdom
- Meningit
- Encefalit
- Hjärntumör
- Trauma mot huvudet
Lungsjukdom
- Astma
- Bronkiolit
- Pneumoni
Läkemedel
- Desmopressin
- SSRI-preparat
- Oxcarbamazepin
- Cytostatika (Vincristin, cisplatin, vinblastin)
- Opiater

Beredning och administrering
Beredning av lösningar för intravenös infusion genom tillsatser av elektrolyter innebär en viss risk för fel och kontaminering. Om lämpliga godkända och färdigberedda lösningar
för intravenös infusion finns att tillgå är det alltid förstahandsalternativet. Apoteksberedning av lösningar kan vara
ett alternativ.
Det är viktigt att patienterna inte bara ordineras vätskebehandling som är anpassad till individen vad gäller innehåll
och volym, utan också att den administreras korrekt. De
volymer som ges till barn är ofta små, medan förpackningar
som kopplas till patienten ofta är stora. Förpackningar kan
innehålla hela och ibland flera dagars dygnsbehov av vätska.
Om en infusion skulle ges okontrollerat kan det gå mycket
snabbt att infundera farligt stora volymer. Därför ska:
•
Infusioner till barn alltid vara kopplade till infusionspump eller infusionssprutpump.
•
Onödigt stora infusionspåsar inte kopplas till barn.

Monitorering av underhållsbehandling
Vikt
Patienten vägs minst en gång dagligen. Stora förluster hos
små barn kräver viktkontroll minst två gånger dagligen.

Vätskebalansräkning
Alla förluster ska registreras och kvantifieras, till exempel
genom vägning av blöjor. Vätskebalans sammanställs med
samma intervall och tidpunkt som vägning.

Provtagning
P-Na och P-K kontrolleras vid start av underhållsbehandling. Ny kontroll sker 4–8 timmar efter påbörjad underhållsbehandling. Därefter kontroll av P-Na, P-K, P-Cl en
gång/dygn samt vid behov (I, C). Vid hyponatremi och
hypernatremi kan mer frekvent kontroll av elektrolyter bli
aktuell (se separata avsnitt). Risken för hyponatremi är störst
under de första timmarna av behandling men kvarstår under
hela behandlingen.
P-Glukos kontrolleras vid behandlingsstart samt vid
behov (I, A).

”Om lämpliga färdigberedda
lösningar för intravenös
infusion finns att tillgå är
det förstahandsalternativ”
Åtgärder vid sjunkande P-Na (< 135 mmol/l) eller sänkning
> 5mmol/l
•
Om barnet har behandlats med hypoton vätska, bör
vätskan bytas till isoton vätska med högre natriuminnehåll. Överväg att reducera underhållsvolymen
vätska till 50–80 % av beräknat behov (I, A).
•
Vid uttalad hyponatremi med encefalopati behandla enligt avsnitt om symtomgivande hyponatremi (sidan 34).

Åtgärder vid stigande P-Na (> 145 mmol/l) eller stegring
> 5mmol/l
•
Vid misstanke om kvarstående dehydrering behandla
enligt avsnitt om hyperton dehydrering.
•
I övriga fall vid P-Na över 145 mmol/l eller om P-Na
stiger över 145 mmol/l under behandlingen, ges istället
5 % glukos med 70–120 mmol/l natrium med kaliumtillsats 10–40 mmol/l (II, C).

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer
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Perioperativ vätskebehandling
Preoperativ vätskebehandling (I, C)
Bedömning och korrigering av vätskedeficit preoperativt:
I preoperativ bedömning ingår bedömning av vätske- och
elektrolytstatus utifrån:
Grad av uppkomna och pågående vätskeförluster uti•
från anamnes och kliniska symtom på dehydrering (se
Tabell VII).
•
Blodprover som tagits utifrån underliggande sjukdom
och akut tillstånd. Inför elektiv mindre kirurgi hos i
övrigt friska barn behövs normalt inte blodprovstagning.
•
Uppkomna och pågående vätskeförluster (ej blödning)
ersätts med Ringeracetat eller Albumin 5 %. Undantaget
är vid högt gastrointestinalt hinder, till exempel pylorusstenos där förlusten består av magsaft innehållande
klorider, och rehydrering tillförs i form av fysiologisk
koksalt (NaCl 0,9 %).
•
Behov av intravenös underhållsvätska.
Vid behov av parenteral vätska ska elektrolytstatus kontrolleras inom 2–4 timmar efter insättning.

Val av underhållsvätska preoperativt:
Följ fasteregler enligt Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Uppmuntra intag av klara drycker fram
till 2 timmar* innan anestesistart för att undvika illamående
och hypovolemi. Om vätska kan intas fram tills cirka 2 timmar före operation krävs i normalfallet inte intravenös underhållsvätska innan elektiv operation.
Grundprinciperna för preoperativ underhållsbehandling
är desamma som för annan underhållsbehandling inklusive
individualisering och monitorering. Vätskebehandlingen kan
vanligen inledas med glukos 5–10 % som innehåller natrium
130–154 mmol/l och kalium 10–20(–40) mmol/l (I, A).

Undantag: De första levnadsdygnen, dag 0–3 (–7), innan
viktminskning inträffar. Anestesi av barn i neonatalperioden
handläggs på specialklinik med vana av neonatal anestesi.
Barn 0–12 månader: Glukos 10 %. Natrium 130–
150 mmol/l + Kalium 20–40 mmol/l (Kalium ges när man
säkerställt att patienten producerar urin). Blandas enligt lokala
spädningsrutiner. Då lösningens hypertonicitet (innan glukos
tagits upp intracellulärt) kan ge problem vid infusion i små
vener kan lägre natriuminnehåll vara att föredra; Natrium 80–
120 mmol/l. Följ P-Na noga.
Barn > 12 månader: Glukos 1–5 %. Natrium 130–
150 mmol/l + Kalium 20–40 mmol/l (Kalium tillsätts först
när man säkerställt att barnet har diures). Underhållsvätska
under mer än ett fåtal timmar till barn < 6 år gamla bör i normalfallet innehålla minst 5 % glukos.
Om preoperativ vätskebehandling förväntas röra sig om
ett fåtal timmar kan samma vätska som planeras intraoperativt användas. Använd om möjligt färdigberedd lösning till
exempel glukos 1 % med natrium 140 mmol/l, kalium
4 mmol/l. Denna lägre kaliumhalt motsvarar nivån i plasma
och kan därför ges även perioperativt.

Volym underhållsvätska preoperativt:
Vid behov av intravenös vätska preoperativt bör basal tillförsel reduceras till 80 % av normalbehov (se Tabell IV). Till
patienter som redan står på intravenös vätskebehandling
eller parenteral nutrition fortsätter man preoperativt med
för patienten normalt vätskebehov.

* Den rekommenderade fastetiden kan komma att kortas till 1 timme. The European Society for Paediatric Anaesthesiology har efter att dessa behandlingsrekommendationer fastställts kommit med nya rekommendationer som SFAI ännu inte hunnit ta ställning till: Thomas M, et al. Consensus statement on clear fluids
fasting for elective pediatric general anesthesia. Pediatr Anesth. 2018;00:1–4. https://doi.org/10.1111/pan.13370

Tabell IV. Preoperativ tillförsel av volym underhållsvätska.
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Patientvikt

Volymsbehov enligt Holliday
och Segar
/dygn

Exempel basal tillförsel
(ml/dygn)

Preoperativ underhållsvätska
(ml/dygn)

≤ 10 kg

100 ml/kg

8 kg
8 × 100 = 800

800 × 0,8 = 640

10–20 kg

1 000 ml + 50 ml/kg för varje kg
över 10 kg

15 kg
1 000 + 5 × 50 = 1 250

1 250 × 0,8 = 1 000

≥ 20 kg

1 500 ml + 20 ml/kg för varje kg
över 20 kg

25 kg
1 500 + 5 × 20 = 1 600

1 600 × 0,8 = 1 280

•
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Intraoperativ vätskebehandling
Val av underhållsvätska intraoperativt:
(I, B)
Barn 0–12 månader: Glukos 2,5 %. Natrium 130–
150 mmol/l. Blandas enligt lokal rutin. Om barnet (< 12 mån)
får parenteral nutrition preoperativt, fortsätt med kolhydrater
och aminosyror intraoperativt medan uppehåll görs för lipider.
Infusionshastigheten sänks då till 75 % av utgångshastighet för
kolhydrat- aminosyralösningen.
Barn > 12 månader: Glukos 1 %. Natrium 130–150 mmol/l.
Godkänd färdigberedd balanserad glukoslösning finns med
Glukos 1 %, Natrium 140 mmol/l, Kalium 4 mmol/l (se
tabell I). Denna lägre kaliumhalt motsvarar nivån i plasma och
kan därför i normalfallet ges även intraoperativt.

Provtagning
På alla barn, nyfödda i synnerhet, med riskfaktorer för hypoglykemi måste regelbunden provtagning av P-Glukos ske,
med början senast 30 minuter efter anestesistart. Kontroller
bör även inkludera P-Na.
Riskfaktorer för hypoglykemi:
•
Prematura och nyfödda barn < 1 månads ålderskorrigerad ålder.
•
Barn som preoperativt fått parenteral nutrition eller
intravenösa glukoslösningar under ≥ 12 timmar.
•
Barn som är undernärda eller tillväxthämmade.
•
Metabol eller leversjukdom.
•
Behandling med betablockerande läkemedel.

Volym underhållsvätska intraoperativt:
(IIB, C)
För barn efter nyföddhetsperioden med förväntad operationstid < 30 minuter behövs inte underhållsvätska under
förutsättning att barnet är i övrigt friskt och har följt SFAI:s
rekommendation för fasterutiner, det vill säga inte fastat mer
än cirka två timmar.

Prematura barn och nyfödda upp till 1 månads ålder:
•
Inget/lindrigt kirurgiskt trauma:
5 ml/kg/timme
•
Måttligt kirurgiskt trauma:
7–8 ml/kg/timme
•
Stort kirurgiskt trauma:
10 ml/kg/timme
Spädbarn 1 månad–1 år (och/eller till10 kg):
•
Inget/lindrigt kirurgiskt trauma:
3–4 ml/kg/timme
•
Måttligt kirurgiskt trauma:
5 ml/kg/timme
•
Stort kirurgiskt trauma:
6–8 ml/kg/timme

Barn över 1 år (och/eller över 10 kg):
•
Inget/lindrigt kirurgiskt trauma:
2 ml/kg/timme
•
Måttligt kirurgiskt trauma:
3–4 ml/kg/timme
•
Stort kirurgiskt trauma:
5–7 ml/kg/timme
Vid behov av ytterligare vätskevolym ges denna i form av
Ringeracetat eller Albumin 5 %.

Postoperativ vätskebehandling
Val av postoperativ infusionslösning:
(I, B)
Barn 0-12 månader: Glukos 10 %. Natrium 130–150 mmol/l
+ Kalium 20–40 mmol/l (Kalium ges när man säkerställt att
patienten producerar urin). Blandas enligt lokala spädningsrutiner. Då lösningens hypertonicitet (innan glukos tagits upp
intracellulärt) kan ge problem vid infusion i små vener kan lägre
natriuminnehåll vara att föredra; Natrium 80–120 mmol/l.
Följ P-Na noga.
Barn 1–6 år: Glukos 5 %. Natrium 130–150 mmol/l +
Kalium 20–40 mmol/l (Kalium ges när man säkerställt att
patienten producerar urin). Blandas enligt lokala spädningsrutiner vid behov. Färdig infusionslösning med 5,5 % glukos
finns och kan användas. Kaliuminnehållet i denna är 5 mmol/l
(se tabell I)
Barn > 6 år: Glukos 2,5–5 %. Natrium 130–150 mmol/l +
Kalium 20–40 mmol/l (Kalium ges när man säkerställt att
patienten producerar urin). Om cirka 5 % glukos önskas finns
godkända färdigberedda lösningar. Annars bereds lösning
enligt lokala spädningsrutiner.
Om patienten efter operationsavslut förväntas kunna
försörja sig själv per os inom 2–3 timmar kan intraoperativ
underhållsvätska fortsätta att ges. Detta under förutsättning
att barnet är över ett år och i övrigt friskt.

Provtagning
På alla barn, nyfödda i synnerhet, med riskfaktorer för hypoglykemi måste regelbunden provtagning av P-Glukos ske
med början senast 30 minuter efter anestesistart. Kontroller
bör även inkludera P-Na.

Volym underhållsvätska postoperativt:
(IIA, C)
Rekommendation avser basal och postoperativ vätsketillförsel
under operationsdygnet och det första postoperativa dygnet,
det vill säga återstående del av dygn efter operation och
efterföljande dygn. Rekommenderade volymer medför
reduktion av vätsketillförsel till motsvarande cirka 70 % av
normalt vätskebehov för den kroppsvikt som anges i tabell V
(enligt Holliday och Segar).
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Tabell V. Volym postoperativ underhållsvätska.
Patientvikt

Basalt volymsbehov, /dygn

Exempel basal tillförsel
(ml/dygn)

Efter postoperativ reduktion
(ml/dygn)

≤ 10 kg

100 ml/kg

8 kg
8 ×  100 = 800

800 × 0,7 = 560

10–20 kg

1 000 ml + 50 ml/kg för varje kg
över 10 kg

15 kg
1  000 + 5 × 50 = 1 250

1 250 × 0,7 = 875

≥ 20 kg

1 500 ml + 20 ml/kg för varje kg
över 20 kg

25 kg
1  500 + 5 x 20 = 1 600

1 600 × 0,7 = 1 120

Hyponatremi – sänkt plasma-natrium
Hyponatremi (se faktaruta 3) är den vanligast förekommande
elektrolytrubbningen hos barn inlagda på sjukhus. Hyponatremi kan förekomma samtidigt vid såväl normal vätskebalans som vid brist och överskott på vatten. Hyponatremi är
associerat med ökad morbiditet och förlängd sjukhusvistelse.
Om hyponatremin inte identifieras och korrigeras i tid, kan
den leda till allvarliga eller till och med livshotande tillstånd.
Eftersom natrium inte fritt passerar in i cellerna innebär
sänkt natriumkoncentration i det extracellulära rummet
(ECV) att vatten går in i cellerna och ger cellulärt ödem.
Detta sker generellt, men på grund av det begränsade intrakraniella utrymmet ger hjärnödem tidigare och allvarligare
symtom än ödem i andra delar av kroppen. Hyponatremi
med symtom på encefalopati måste därför behandlas akut.
Samtidigt kan en för snabb korrigering av kronisk hyponatremi (som varat > 24–48 timmar) leda till pontin myelinolys
(osmotisk demyelinisering) med permanenta hjärnskador. Det
är ofta svårt att fastställa hur länge en patient haft hyponatremi. Sammantaget ska därför hyponatremi med neurologiska symtom som kramper och medvetandepåverkan
behandlas mycket akut med partiell korrigering för att
motverka risk för inklämning, men så snart symtom förbättrats, ska fortsatt korrigering ske långsamt.

Symtomgivande hyponatremi
Hyponatremisk encefalopati kan ge symtom i form av förvirring, illamående, kräkning, kramper och sänkt medvetande
som slutligen kan leda till koma, inklämning och död om
inte tillståndet hävs. Neurologiska symtom uppkommer
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vanligtvis först vid P-Na < 125 mmol/l. Om natriumsänkningen sker snabbt kan symtom uppkomma vid högre
natriumvärden. Symtomgivande hyponatremi behandlas
med hyperton natriumkloridlösning (för beredning av 3 %
lösning se faktaruta 4). När symtom på encefalopati förbättrats är långsam fortsatt korrigering viktig för att undvika
osmolär demyelinisering.

Åtgärder vid symtomgivande hyponatremi:
(I, C)
•
Säkra fri luftväg och andning.
•
Behandla kramper med antiepileptika.
•
Ge 2 ml/kg (max 100 ml) 3 % NaCl under 10–20 min
(Faktaruta 4). Kontrollera P-Na medan en ny infusion
påbörjas. 2 ml/kg korrigerar P-Na cirka 1,5–2 mmol.
En höjning med 4–6 mmol/l räcker normalt för att
förbättra symtom. Avbryt infusionen när symtomen
förbättras eller när P-Na ökat med högst 8 mmol/l.
Fortsätt kontrollera natrium frekvent.
•
När det akuta tillståndet hävts går man över i en långsam fas med höjning av P-Na med 8–12 mmol/dygn
under fortsatt noggrann monitorering av P-Na (Faktaruta 6).
•
Symtomgivande hyponatremi bör som regel föranleda
intensivvård. Men behandling inleds direkt utan att
invänta detta.
Grundorsaken till hyponatremi måste utredas och behandlas omgående (se bakgrundsdokument Hyponatremi).
Klinisk bedömning av tidsförlopp och volymstatus är väsentlig för vidare diagnostik och behandling.

Faktaruta 3. Gradering av hyponatremi.

Faktaruta 4. Beredning av 3 % NaCl lösning.

•
•
•

•

•

Mild: P-Na 130–135 mmol/l
Måttlig: P-Na 125–129 mmol/l
Svår: P-Na <125 mmol/l
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infusionsvätska = 40 mmol Na
tillsätts till 100 ml 0,9 % NaCl.
→ Totalvolym 110 ml med 504 mmol Na/l ≈ 3 %
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Dehydrering – underskott av vatten
Underskott av vatten, uttorkning eller dehydrering, uppkommer då barnets vätskeförluster överstiger tillförseln av
vätskor. Barn löper större risk än vuxna att dehydreras och
drabbas av för låg blodvolym (hypovolemi). Risken är större
ju yngre/mindre barnet är. Detta beror bland annat på ett
större relativt vätskebehov och att ju yngre barnet är, desto
mindre utvecklade är de hormonella reglersystemen och
njurfunktionen. Barn drabbas också oftare av gastroenterit
med förluster av vätska och elektrolyter (Tabell VI) och
speciellt små barn har svårare att kommunicera och tillfredsställa sina behov av vätska. De har även en större procentuell
andel kroppsvätska, 70–80 % av totala kroppsvikten under
de första levnadsmånaderna, jämfört med cirka 60 % senare.
Barn är även känsligare för fasta jämfört med vuxna.

Att värdera graden av dehydrering
Värdera graden av dehydrering med hjälp av barnets anamnes, vikt och kliniska tecken (Tabell VII). Den kliniska bedömningen är en uppskattning och fortlöpande utvärdering
av behandlingen är absolut nödvändig för att försäkra sig
om att barnet får i sig rätt mängd vätska och elektrolyter.
(Faktaruta 5). Viktförlusten vid gastroenterit kan vara påtaglig, medan hypovolemin vid sepsis, akuta buktillstånd
och brännskador inträffar på grund av omfördelning av
vätska och resulterar inte i viktminskning.
Enteral vätskebehandling väljs i första hand (I, C). Då
kan vanligtvis patientens egna mekanismer bidra till att justera upptaget på ett adekvat vis. Vägning bör göras minst en
gång per dag, helst under identiska betingelser, till exempel
vad gäller typ av våg och barnets kläder.

Tabell VI. Elektrolytinnehåll i förluster av olika kroppsvätskor.
Elektrolytinnehåll i olika kroppsvätskor
mmol/l

Na

K

Cl

HCO3

Ventrikel

20–60

14

140

Galla

145

5

105

Diarré/kolostomiförluster

30–140

30–70

Förluster från ileum vid höga flöden

100–140

4–5

75–125

0–30

Förluster från ileum vid lägre flöden

50–100

4–5

25–75

0–30

Dränage eller fistel från pancreas

125–138

8

56

85

Förluster från jejunum

140

5

135

8

Polyuri

Varierar

Varierar

H
60–80

30
20–80

Ref: Neilson J, O’Neill F, Dawoud D, Crean P, Guideline Development G. Intravenous fluids in children and young people: summary of
NICE guidance. BMJ (Clinical research ed). 2015;351:h6388

Tabell VII. Kliniska tecken på dehydrering.
Symtom/ tecken

Mild

Måttlig

Svår

Viktminskning

<5%

5–10 %

> 10 %

Deficit (ml/kg)

< 50

50–100

> 100

Allmäntillstånd

Törstig och orolig

Törstig, orolig eller slö, halonerad

Mycket slö till komatös, kall, grå,
cyanotisk

Slemhinnor

Normala, fuktiga

Torra

Mycket torra

Hudturgor

Normal

Nedsatt

Uttalat nedsatt

Fontanell

Normal

Insjunken

Mycket insjunken

Puls

Normal

Takykard

Takykard, svag puls

Kapillär återfyllnad

< 2 sek

Långsam > 2 sek

Mycket långsam

Blodtryck (systoliskt)

Normalt

Normalt/lågt

Lågt

Andning

Normal

Djup

Djup och snabb

Diures

< 2 ml/kg/h

< 1 ml/kg/h

< 0,5 ml/kg/h

OBS! Högre dehydreringsgrad kan föreligga utan att alla tecken är uppfyllda. Vid hyperosmolära tillstånd med dehydrering kan symtomen te sig
annorlunda. Blodtrycksfall kommer ofta sent och är illavarslande.
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Faktaruta 5. Planering av vätskebehandling vid
dehydrering.
Vid planering av vätskebehandling vid dehydrering bör följande beaktas (I, C):
•
Vätskedeficit – tidigare uppkomna förluster
•
Underhållsbehandling – täcker normal perspiratio och
diures
•
Pågående förluster, till exempel diarréer och kräkningar.
Dehydreringsgrad baseras på klinisk bild (vikt, anamnes
och kliniska tecken) (I, C).
Vätskebalansen (vätsketillförsel och förluster, vikt, elektrolyter) ska följas (I, A).

Att planera behandlingen
Vid dehydrering med pågående signifikanta förluster ersätts
dessa med lämplig vätskelösning utifrån innehållet i förlusterna (Tabell VI). Pågående förluster kan variera och behöver följas och ersättas succesivt. Samtidigt behöver barnets
vanliga behov av underhållsvätska ges.
För att individualisera och optimera behandlingen kan det
vara fördelaktigt att ge underhållsvätska och ersättning för
tidigare och/eller pågående förluster som separata infusioner.
Det gäller särskilt vid pågående förluster då det kan röra sig
om större och varierande mängder som behöver kompenseras.
Vanligen är redan uppkomna och fortsatta förluster av samma
typ och kan då ersättas med samma vätska:
•
Underhållsbehandling med typ av vätska och volym per
timme anpassat till patientens dygnsbehov av vätska, glukos 5–10 % och elektrolyter (se underhållsbehandling).
•
Vätskedeficit och eventuella pågående förluster ersätts
med lämplig vätska med 0–1 % glukos och elektrolyter
beroende på typ av förlust. Volym/timme motsvarar då
den volym som planeras för att ersätta deficit plus pågående förluster. Avstämning av pågående förluster görs
intermittent, eller när de uppstår. Tidsintervallet anpassas till hur stora förlusterna är. Tätare avstämningar
krävs vid stora förluster.
All behandling måste monitoreras med upprepade analyser
av elektrolyter och glukos och korrigeras med ledning av
dessa (II, C).

Provtagning:
Vid behov av slutenvård bör följande kontrolleras: Blodgas
inklusive P-Na, P-K, P-Cl, P-Glukos, P-Kreatinin.
Blodgas; Acidos med lågt base excess (BE) kan vara tecken
på svårare dehydrering men behöver inte vara det. Hos barn
med diarré kan acidos bero på förluster av bikarbonat i avföringen. Vid lågt BE bör även ketoner och laktat kontrolleras
för att bättre bedöma orsaken. Måttligt förhöjda ketoner
(utan diabetes) är vanligen tecken på svält medan förhöjt
laktat kan tyda på hypovolem chock.
Vid kräkningar i betydande mängd kan man se en metabol alkalos, orsakat av förluster av väte- och kloridjoner.
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Svår dehydrering
Behandling av chock med hotande cirkulationssvikt inleds
direkt med vätskebolus. Prover för att bestämma elektrolytstatus tas omgående med snabbsvar men behandling startas i
avvaktan på svar. Intravenös vätskebehandling kan ges i
perifer- och central venkateter eller via intraosseös infart.
Chock: 20 ml/kg av kristalloid med natriuminnehåll
130–154 mmol/l, ges som bolus på 10 minuter (I, C). Förutom vid kräkning med alkalos är balanserade lösningar att
föredra före natriumklorid. Upprepas vid behov. Om tillståndet förbättrats men det fortfarande bedöms vara för tidigt
att övergå till långsam rehydreringsfas kan man överväga att
ge bolus på längre tid (20 minuter) för att minska eventuella
negativa effekter av snabb/över distension av blodbanan
(se bakgrundsdokument Isoton och hypoton dehydrering).
Albumin 5 % kan övervägas om ytterligare en bolusdos
behövs.
Efter att chock hävts fortsätter vätskebehandlingen beroende på typ av dehydrering (isoton, hypoton eller hyperton
dehydrering) med hänsyn till eventuella fortsatta förluster.

Isoton dehydrering: P-Na 135-150 mmol/l
Initial rehydrering: Beroende av deficit och chocksymtom.
•
Vid prechock/chock dvs. dehydreringsgrad > 10 % (se
Tabell VII) ge vätskebolus (behandling vid chock föregående avsnitt)
•
Måttlig-svår dehydrering: Ersätt 5 % av kroppsvikten på
4 timmar = 12,5 ml/kg/tim i form av glukos 0–1 % med
natriuminnehåll 130–154 mmol/l, i första hand balanserade lösningar. Kan behöva upprepas. Elektrolyter
kontrolleras och elektrolytinnehåll korrigeras vid behov.
•
Vid behov av glukostillförsel används i första hand
glukoslösning med natriuminnehåll 130–154 mmol/l.
Färdigberedda lösningar är att föredra om möjligt. Balanserad lösning med glukos 1 %, natrium 140 mmol/l,
och kalium 4 mmol/l finns kommersiellt tillgänglig.
Om större mängd glukos behövs kan lösning med glukos
2,5 % användas (till exempel buffrad glukos då med
extra tillsats av natrium 60–70 mmol/l till totalt
130–140 mmol/l).

Fortsatt långsam rehydrering:
Underhållsvätska, kvarvarande deficit och fortsatta förluster
ges under 24 timmar (II, C).
I första hand används kristalloid lösning med Na 130–
154 mmol/l innehållande glukos. När lämpliga färdigberedda lösningar finns är de att föredra. Balanserade lösningar med glukos 1 % respektive 5,5 % och kalium 4 respektive
5 mmol/l finns kommersiellt tillgängliga. Kaliumtillsats
görs med 20–40 mmol/l efter att diures kommit igång.
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Monitorering och justering av behandling
Provtagning av elektrolyter och hos mindre barn även glukos senast efter 4 timmar, därefter cirka var sjätte timme plus
vid behov.
Pågående förluster beräknas minst två till tre gånger/
dygn, tätare vid större förluster. Ersättes i första hand
med balanserade (glukosfria) lösningar med natrium
130–154 mmol/l. Vid kräkning, särskilt vid höga gastrointestinala hinder rekommenderas 0,9 % natriumklorid.
Vätskebehandlingens volym, elektrolyt- och glukosinnehåll korrigeras utifrån provsvar, uppmätta förluster och
klinisk bedömning.

Hypoton dehydrering: P-Na < 135 mmol/l
Eftersom det kan vara svårt att avgöra hur länge patienten
haft lågt natrium är det viktigt att framförallt svår hyponatremi korrigeras långsamt så snart eventuella symtom förbättrats (se Hyponatremi). Hypoton dehydrering behandlas
i övrigt på samma sätt som isoton dehydrering.
Initial rehydrering: Beroende av hur stor vätskebristen är
1. Vid prechock/chock dvs. dehydreringsgrad > 10 % (se
Tabell VII) ge vätskebolus (behandling vid chock, se
avsnittet Svår dehydering, sidan 36).
2. Hyponatrem encefalopati: Alltid intensivvårdsfall men
behandling ska startas direkt; 2 ml/kg av 3 % NaCl (se
Åtgärder vid symtomgivande hyponatremi) på 10-20
minuter. Täta kontroller av P-Na. Upprepas om fortsatta symtom tills P-Na stigit med högst 8 mmol/l.
3. Måttlig-svår dehydrering: Ersätt 5 % av kroppsvikten
på 4 timmar = 12,5 ml/kg/timme. Ges i första hand i
form av isoton lösning med natrium 130-154 mmol/l.
Kan behöva upprepas. Elektrolyter kontrolleras och
lösningen korrigeras vid behov (Faktaruta 6)
Fortsatt långsam rehydrering: Underhållsvätska, kvarvarande deficit och fortsatta förluster ges under 24 timmar (II, C).
I första hand används kristalloid lösning innehållande
glukos med natrium anpassat till graden av hyponatremi.
När lämpliga färdigberedda lösningar finns är de att föredra.
Balanserade lösningar med glukos 1 % respektive 5,5 % och
kalium 4 respektive 5 mmol/l finns kommersiellt tillgängliga. Ytterligare kaliumtillsats görs med 20–40 mmol/l efter
att diures kommit igång.
Mild till måttlig hyponatremi (P-Na 125–135 mmol)
behandlas som isoton dehydrering med isoton balanserad lösning med natrium 130–154 mmol/l som start. Korrigeringar
görs utifrån provtagning och monitorering.

Faktaruta 6. Hyponatremi bör korrigeras långsamt.
•

•

•
•
•

P-Na höjs 8-12 mmol/24 timmar inklusive eventuell
snabb initial korrigering på grund av symtom på
encefalopati.
Natrium kontrolleras minst var 4:e timme under hela
rehydreringstiden, oftare initialt och om man ser tendens
till snabba förändringar.
Natriuminnehåll i infusionsvätskan justeras med ledning
av provsvar.
Överväg även justering av volym om tendens till snabba
förändringar.
Konsultera/överväg intensivvård vid svår hyponatremi
även om patienten inte har symtom.

Symtomgivande och/eller svår hyponatremi (P-Na < 125 mmol/l)
bör skötas inom eller i samråd med intensivvård även under
långsam rehydrering. Särskild anpassning av natriumhalt
(vanligen i nivå nära aktuellt P-Na) krävs, liksom täta kontroller
av P-Na även under långsam rehydreringsfas.

Monitorering och justering av behandling:
Provtagning av natrium, kalium och hos mindre barn även
glukos, minst var fjärde timme
Pågående förluster beräknas minst var sjätte timme.
Ersättes i första hand med balanserade (glukosfria) lösningar
med natrium 130–154 mmol/l.
Vätskebehandlingens volym, elektrolyt- och glukosinnehåll korrigeras utifrån provsvar, uppmätta förluster och klinisk
bedömning.

Dehydrering och möjligt ökat ADH påslag
Vätskebehandling till barn med risk för icke-adekvat frisättning av ADH (SIAD) kräver särskild hänsyn. Barn med akut
sjukdom som pneumoni/bronkiolit har ökad risk för SIAD,
andra riskfaktorer är trauma, post-operativ stress och sjukdomar i centrala nervsystemet (Faktaruta 1 och 2). Ökad
frisättning av ADH kan leda till en ökad vätskeretention och
risk för hyponatremi. I dessa fall bör hydreringsstatus noggrant utvärderas. Intravaskulär hypovolemi behandlas på
sedvanligt sätt, men underhållsvätska bör reduceras till
50–80 % av normalt intravenöst vätskebehov och P-Na
kontrolleras var fjärde timme och natriumtillförseln justeras
med ledning av provsvar för att undvika hyponatremi (I, C).

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer
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Figur 2. Extracellulär och intracellulär volym under normala förhållanden och vid olika form av hypernatremi
(från Adrogue HJ, Madias NE. Hypernatremia. N Engl J Med. 2000;342(20):1493-9).
Extracellulär volym
natrium

Intracellulär volym
kalium

intravasal volym

A

B

C

D

E

A. Normala förhållanden
Hypernatremi på grund av:
B. Förlust av rent vatten (t.ex. diabetes insipidus)
C. Förlust av hypoton vätska med lågt natriuminnehåll (t.ex. kräkning)
D. Hypoton förlust av både natrium och kalium (t.ex. osmotisk diures)
E. Tillförsel av hyperton natrium (t.ex. infusion av hyperton NaCl eller bikarbonat)

Hyperton dehydrering
(IIA, C)
Definition: Behandlingskrävande hyperton dehydrering
P-Na > 150 mmol/l.
Behandling vid hyperton dehydrering har två syften;
återställa vätskebrist och sänka toniciteten (P-Na) till normala nivåer. Förhållandena mellan P-Na och grad av vätskebrist, liksom påverkan på intravasal och extra- respektive
intracellulärvolym, är beroende av vilken typ av vätske- och
elektrolytförlust som skett. Figur 2.
Rekommendationen nedan gäller långsamt uppkommen
hypernatremi. I lindrigare icke intensivvårdskrävande fall
där oral tillförsel är möjlig och kan kontrolleras, kan man
överväga att behandla hyperton dehydrering med per oral/
enteral vätska. Vid behov, sätt sond. Val av oral rehydreringsvätska avhandlas inte här.
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Klinisk bedömning och initial behandling
Bedöm grad av vårdnivå:
•
Initialt P-Na > 170 mmol/l, dehydrering > 10 %, cirkulatorisk påverkan eller tecken på hjärnödem är intensivvårdsindikation.
Beräkna dehydreringsgrad:
•
Dehydreringsgrad > 10 % (se Tabell VII) är intensivvårdsfall men behandling ska starta direkt: Ge vätskebolus med natriumklorid 0,9 % 20 ml/kg på 10 minuter. Upprepa vid behov (se avsnittet Svår dehydrering,
sidan 36).
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Figur 3. Behandling av hyperton dehydrering.

Är barnet cirkulatoriskt påverkat?

Nej

Beräkna vätskedeficit, underhållsbehov och pågående
förluster. Korrigera vätskedeficit på 48 timmar.
Vätskeval: Inled behandling med 5 % glukos med natrium
120 mmol/L. Kaliumtillsats tillsätts först då barnet kissar.
Tillsätt Kalium 10–40 mmol/L. Vid P-Natrium
< 170 mmol/L provtagning varannan till var 4:e timma. Vid
P-Natrium > 170 mmol/L bör behandlingen individualiseras med stöd av BIVA/IVA.

Ja

Ge vätskebolus Natriumklorid
0,9 % 20 ml/kg på 10 minuter.
Upprepa vid behov

Är barnet fortfarande
cirkulatoriskt påverkat?

Önskad högsta sänkningstakt P-Natrium:
0,4 mmol/timme till dess att P-Natrium ≤ 145 mmol/L
Nej

Fortsatt behandling
Om cirkulatorisk påverkan inte föreligger eller då den hävts
ska ersättning av återstående vätskedeficit ske på 48 timmar.
Utöver detta ges underhållsvätska och ersättning för
pågående förluster (till exempel diarré och kräkning). Se
flödesschema i figur 3.
Sänkningstakten av P-Na bör högst vara 0,4 mmol/l per
timme. Vid snabbare sänkning finns risk för hjärnödem och
kramper.
•
Svår hypernatremi (P-Na > 170 mmol/l) kräver individualiserad behandling med tätare provtagning och bör
handläggas på eller i samråd med intensivvård. Vanligen
behövs i dessa fall högre natriumkoncentration i infusionslösningarna för att P-Na inte ska sjunka för snabbt.
Formel för beräkning av en infusions förväntade effekt
på P-Na ges i Faktaruta 7.
•
Vid mild till måttlig hypernatremi kan behandlingen
inledas med glukoslösning med 120 mmol/l natrium.
Tillförseln av natrium måste justeras fortlöpande med
ledning av provtagning var 2–4 timme.

Ja

Behandling av kramper (misstanke om för snabb sänkning
av P-Na)
•
Om kramper uppstår ska de behandlas på sedvanligt
sätt med att säkerställa luftväg, ventilation och syresättning följt av läkemedel för att bryta krampaktiviteten.
•
Kontrollera P-Na och P-Glukos. Ge hyperton Natriumklorid (3 %) 2 ml/kg under 10 minuter vilket kan upprepas. Kan upprepas till dess kramperna upphör eller
P-Na stigit 4–6 mmol vilket vanligen motsvarar
2–3 doser. Notera att kramper vid behandling av
hyperton dehydrering vanligen är mer benigna jämfört
med kramper vid akut hyponatremi och en höjning av
P-Na med 2–3 mmol/l oftast räcker.
•
Överväg sinusventrombos, intrakraniell blödning och
meningit som orsak till kramper. Särskilt om kramper
inte upphör efter höjning av P-Na.
•
Behandling måste påbörjas omgående. Kramper under
behandling av hyperton dehydrering är direkt indikation
för intensivvård. Överväg konsultation även av barnintensivvårdsspecialist.

Monitorering och justering av behandling:
•
Den mängd natrium som tillsätts i infusionen ska styras av
fortlöpande kontroller av P-Na. Formel för beräkning av
en infusions förväntade effekt på P-Na ges i faktaruta 7.
•
P-Na kontrolleras varannan timme till var fjärde timme
om P-Na < 170 mmol/l. Vid intensivvård sker provtagning individualiserat och vanligen oftare, initialt minst
varje timme.
•
Vid P-Na > 170 mmol/l ska också P-Myoglobin
kontrolleras.
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Faktaruta 7. Beräkning av förändring i P-Natrium.
För att sänkningen av P-Na ska ske i lagom takt och inte för snabbt är det viktigt att beräkna effekten av en ordinerad vätska. Nedanstående formel används för att räkna ut den förändring i P-Na som en liter infunderad vätska förväntas ge. Observera att formeln är
starkt förenklad och att den faktiska effekten måste kontrolleras med regelbunden provtagning.

Δ (Na+) =

Na +Inf – Na +P
TBW+1

Δ (Na +) = Förändringen i P-Na (mmol/l)
Na+ Inf = Natriuminnehållet i tillförd infusion, (mmol/l)
Na+P = P-Na (mmol/l)
TBW= Total body water, totala kroppsvattnet (liter). TBW är ungefär 60 % av kroppsvikten hos barn och män medan det hos kvinnor
är cirka 50 %. Formel för TBW= vikt x 0,6 (eller 0,5 för äldre tonårsflickor)
Exempel: Ett barn som väger 12 kg inkommer med P-Na 178 mmol/l. Hur mycket sjunker P-Na om en liter glukos med tillsats av
natrium 120 mmol infunderas?

Δ (Na+) =

120–178 mmol
(12×0,6) + 1 liter

Δ (Na+) =

–58 mmol

Δ (Na+) =

–7,1 mmol/l

8,2 liter

Svar: P-Na förväntas sjunka cirka 7 mmol.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se

40

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 2 : 2 018

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Bilaga 1. Flödesschema intravenös underhållsbehandling.

Bedöm behovet av intravenös
underhållsbehandling

Kan patienten få vätska enteralt
Nej

Ja

Planera intravenös behandling

Påbörja enteral behandling

Har patienten en hyperton dehydrering?
Ja

Nej

Behandla som vid
hyperton dehydrering

Välj typ av underhållsvätska

Beräkna mängd underhållsvätska

Är barnet yngre än en månad?
Nej

Ja
Beräkna mängd underhållsvätska enligt
nedan:
•
Dag 0–1: 50–70 ml/kg/d
•
Dag 2: 70–80 ml/kg/d
•
Dag 3: 80–100 ml/kg/d
•
Dag 4–28: 100 ml/kg/d

Beräkna mängd underhållsvätska enligt
Holliday och Seger:
•
1–10 kg = 100 ml/kg/d
•
10–20 kg = 1 000 ml/d + 50 ml/kg/d för
varje kg över 10 kg
•
över 20 kg = 1 500 ml/d + 20 ml/kg/d för
varje kg över 20 kg
Obs! Flickor behöver sällan mer än 2 000 ml och
pojkar mer än 2 500 ml per dygn

Är patienten i neonatal adaptationsfas
och ännu inte börjat gå ned i vikt,
vanligen dygn 0–7?

Ja

Nej

Ge glukos (100 mg/ml)
utan tillsatta elektrolyter

Påbörja behandling med isoton vätska med
ett natriuminnehåll motsv 130–154 mmol/l
och ett kaliuminnehåll motsv 10–40 mmol/l

Ge glukos (100 mg/ml)
med elektrolyter
Na: 130–154 mmol/l
K: 2–3 mmol/kg/d

Evaluera

Monitorera

Bedöm risken för
hyponatremi

Föreligger risk för ökad ADH-sekretion
med retention av vatten och hyponatremi?

Nej

Ja
Reducera mängden underhållsvätska till
50–80 % av beräknad underhållsmängd

•
•

•
•
•

Kontrollera P-Na, P-K och P-glukos 4–8 timmar efter behandlingsstart
och sedan minst en gång per dygn
Kontrollera vikt minst en gång dagligen

Behöver patienten fortsatt intravenös underhållsbehandling eller kan
enteral tillförsel användas?
Föranleder svar på elektrolyter, diures eller vikt förändrad behandling?
Överväg parenteral nutrition
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Bilaga 2. Flödesschema: dehydrering för barn > 1 månad.
I: Bedöm graden av dehydrering – inled behandling
Monitorering/anpassning ≥ 2 / dygn
under pågående rehydrering
Vätskebalans:
•
underhållsvätska,
•
tidigare och pågående förluster
Bedöm graden av dehydrering
Provsvar
Överväg enteral tillförsel

Provtagning initialt och minst 1/dygn:
”Blodgas” inkl P-Na, P-K, P-Cl,
B-Hb, P-kreatinin, P-glukos
(oftare vid behov)

Finns tecken på chock?

Ja

Nej
Har barnet:

Behandla chock:
Sätt 2 i.v./i.o. infarter – ta prover:
Ge 20 ml/kg på 10 minuter buffrad
lösning;
Na 130–154 mmol/l, (utan kalium och
glukos)
Upprepa vid behov
Överväg Albumin 5 % om en tredje
bolusdos behövs
Ställningstagande till intensivvård
Fortsätt med långsam rehydrering
utifrån P-Na

Monitorering:
•
Kontrollera P-Na och P-K
senast efter 4 timmar.
P- glukos m.m. v.b.
•
Följ och ersätt pågående
förluster
•
Reevaluera graden av
dehydrering

> Måttlig dehydrering
(men ej chock)?

Lätt till måttlig dehydrering?

Tolereras enteral vätska?

Starta snabb rehydrering (5 % av kroppsvikt)
Sätt intravenös infart och ta blodprover
Ge 12,5 ml/kg/h i 4 timmar :
•
Kristalloid (buffrad) med Na 130–154 mmol/l,
glukos 0-1 %, K 0–5 mmol/l
•
Vid hypoglykemi kan buffrad glukos 2,5 % med
tillsatt natrium till 130 mmol/l (till 1 L buffrad 2,5 %
glukos sätts 15 ml Addex Natrium (4 mmol/ml ))

Nej

Ja

Långsam
rehydrering
intravenöst

Enteral
rehydrering

Fortsätt med långsam rehydrering utifrån P-Na

II: När svar på initiala P-Na kommer – anpassa långsam rehydrering utifrån typ av dehydrering:

Isoton dehydrering
P-Na 136-150 mmol/l

Hypoton dehydrering
P-Na < 135 mmol/l

Långsam rehydrering:

P-Na < 125 mmol/l?

1.
Ja

Nej
2.

Svår hyponatremi
P-Na < 125 mmol/l
Se ”Åtgärder vid symtomgivande och svår
hyponatremi”
Ställningstagande till
intensivvård

Basal underhållsbehandling:
5-10 % glukos med natrium
130-154 mmol/l, kalium 20-40 mmol/l
(efter diures)
Ersättning av deficit:
Beräknat vätskedeficit (minus given
vätska under snabb rehydrering) ges på
24 timmar
Pågående förluster: ersätts successivt

Lätt till måttlig hyponatremi
P-Na 125–135 mmol/l?

3.

Som isoton dehydrering
med tät provtagning på
grund av risk för förvärrad
hyponatremi (senast efter
4 timmar)

Vätska: anpassad till typ av förlust vanligen
buffrad kristalloid med natrium 130–154
mmol/l, glukos 0-5 %, kalium 0–40 mmol/l.
Justera efter kontroll av elektrolyter och
P-glukos
Monitorering: Följ och ersätt pågående förluster. Reevaluera graden av dehydrering
Provtagning: P-Na efter 4–8 timmars behandling. Därefter minst P-Na x 2/dygn
under pågående rehydrering
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Hyperton dehydrering
P-Na > 150 mmol/l
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Se behandlingsschema för ”Hyperton dehydrering”
Natrium ≥ 170 mmol/l
Ställningstagande
till intensivvård

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Bilaga 3. Fallexempel.
Nyfödd 2 veckor gammal vikt 3 kg RS-infektion
P-Na 140 mmol/l, P-Glukos 3,1
Bronkiolit, kräks mycket slem. Orkar inte amma. Stått stilla i vikt senaste veckan. Vätskedeficit uppskattas till 5 % värderat utifrån vikt och
klinisk bedömning. Fungerar inte med sond. Då intravenös vätska planeras och barnet på grund av sjukdom inte förväntas växa under
akuta sjukdomen, beräknas basbehov vätska vara 100 ml/kg/dygn.
Beräknat behov av basalvätska (se Tabell III)
100 × 3 = 300 ml/dygn
Reduktion till 2/3 på grund av risk för ökad ADH sekretion: 2/3 ×  300 = 200 ml/dygn.
Beräknat deficit:
0,05 × 3 = 150 ml
Planerad vätska att ge: 200 + 150 = 350 ml på 24 h
Val av vätska:
Glukos 10 % med natrium 130–154 mmol/l för att ersätta basalbehov.
Balanserad vätska utan glukos med natrium 130–154 mmol/l för ersättning av deficit.
Vätskorna kan gå förslagsvis gå som två separata infusioner (i samma infart).
Kontroll av P-Na, P-K och P-Glukos efter 4 timmar därefter beslutas när nästa provtagning ska ske (4–12 timmar).

Barn 2 år vikt 14 kg gastroenterit
Senaste 2 dygnen 3-4 kräkningar och under dagen 10 voluminösa diarréer.
Bedöms som 10 % dehydrerad utifrån uppmätt viktnedgång, torra blöjor under dagen och kliniska tecken som torra slemhinnor, långsam
kapillär återfyllnad och takykardi. Rycker ut sond.
P-Na 137 mmol/l
Beräknat behov av basal underhållsvätska:
100 × 10 + 4 × 50 = 1 200 ml/dygn
Beräknat deficit:
0,1 × 14 = 1 400 ml
Planerad vätska att ge: 1 200 + 1 400 = 2  600 ml
Snabb rehydrering: 5 % av kroppsvikt 14 kg på 4h = 700 ml på 4 h
Val av vätska:
Infusionsvätska utan glukos med natrium 130–154 mmol/l exempelvis Ringeracetat.
Efter den snabba rehydreringen på 4 timmar. P-Na 139 mmol/l.
Pågående förluster (kräkning och diarré) under dessa 4 timmar = 200 ml.
Fortsatt behandling; underhåll + deficit + ersättning förluster:
Underhåll: 1  200 ml/dygn = 50 ml/timme
Deficit: 1 400 – 700 = 700 att ges på 20 timmar = 35 ml/timme
Pågående förluster: kräkningar + diarré = 200 ml/4 timmar ersätts nästa 4 timmar = 50 ml/timme
Val av vätska:
•
Underhåll: 50 ml/timme ~10 % glukos med Na 130–154 mmol/l.
•
Deficit + pågående förluster: 35 + 50 ml/timme ersätts med balanserad vätska utan glukos med natrium 130–154 mmol/l.
Kontroll förluster, vätskebalans och P-elektrolyter efter 4 timmar om kräkning/diarré fortsätter.

Flicka 15 år med encefalit, vikt 60 kg
Huvudvärk, dålig aptit, subfebril senaste veckan. Diagnosticerad encefalit. Kissat mindre under dagen. Bedöms ej dehydrerad. Vägrar
dricka.
P-Na 133, P-K 3,4.
Beräknat behov av basal vätska:
10 × 100 + 10 × 50 + 40 × 20 = 2 300 ml
Vanligen maxgräns för flickor 2 000 ml och pojkar 2 500 ml.
Reduktion till 50 % av beräknat basalbehov på grund av risk för encefalit med risk för påverkan på blod-hjärnbarriären kombinerat med
förväntat påslag ADH och lågt Na: 0,5 × 2 000 = 1 000 ml.
Planerad vätska: Balanserad vätska med glukos 1–5,5 % med natrium 130–154 mmol/l och lämplig mängd kalium 5–40 mmol/l Om
lämplig färdigberedd lösning finns, är det att föredra.
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Bilaga 4. Graderingssystem från European Society of Cardiology (ESC).
Graderingen av Läkemedelsverkets rekommendationer avser experternas bedömning av styrkan i rekommendationerna
för prepratens plats i terapin i ett nationellt perspektiv.

Rekommendationsklass

Defintion

Klass I

Vetenskaplig evidens för och/eller allmän konsensus angående nyttan, lämpligheten
och effektivitet av given behandling eller procedur.

Klass II

Motsägande vetenskaplig evidens och/eller delad opinion angående nyttan/effektiviteten
med given behandling eller procedur.

Klass IIa

Vetenskaplig evidens/opinion talar mer till fördel av nytta/effektivitet.

Klass IIb

Vetenskaplig evidens/opinion är mindre väl förankrad i vetenskaplig evidens/opinion.

Klass III

Vetenskaplig evidens eller allmän konsensus att given behandling eller procedur inte är
till nytta/effektiv, och i vissa fall kan vara till skada.

Evidensnivå
Evidensnivå A

Data från flera randomiserade kliniska studier eller metaanalyser.

Evidensnivå B

Data från en randomiserad klinisk studie eller stora icke-randomiserade studier.

Evidensnivå C

Konsensus bland experter och eller små studier, retrospektiva studier, registerdata.

Samtliga nummer av Information från Läkemedelsverket 2001–2018 finns på www.lv.se

44

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 2 : 2 018

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Deltagarlista
Expertmötesdeltagarnas jävsdeklarationer har före mötet gåtts igenom och godkänts av Läkemedelsverket.
Jävsdeklarationerna finns tillgängliga på förfrågan till Läkemedelsverket (registrator@mpa.se).

Mattias Carlström
Docent i fysiologi
Karolinska institutet
Inst. för fysiologi och farmakologi
Nanna Svartz väg 2
171 65 Stockholm

Maja Ideström
Överläkare pediatrik, med. dr
Barngastroenterologi, hepatologi och nutrition
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Elizabeth Casinge
Överläkare barnanestesi och intensivvård
Norra Älvsborgs länssjukhus
461 85 Trollhättan

Anna Jönsson
Sjuksköterska, anestesi
Barnanestesi
Astrid Lindgrens barnsjukhus
171 76 Stockholm

Urban Fläring
Överläkare barnanestesi och intensivvård, med.dr.
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Deborah Frithiof
Överläkare pediatrik
Barn- och ungdomscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Ninna Gullberg
Projektledare, läkare, med. dr.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Lennart Holm
Sjuksköterska, utredare
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Svante Holmberg
Överläkare Anestesi och Intensivvård
Operationscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Rafael T. Krmar*
Barnläkare, barnnefrolog, med. dr
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Synnöve Lindemalm
Barnläkare, klinisk farmakolog, överläkare, med. dr.
Tema Barn- och kvinnosjukvård
Astrid Lindgrens barnsjukhus
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Frida Meyer
Specialistläkare i akutsjukvård
Akutkliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Lisa Sartz
Överläkare pediatrik/barnnefrologi, med.dr,
Barnkliniken
Skånes universitetssjukhus
222 41 Lund

Samtliga behandlingsrekommendationer finns på lv.se/behandlingsrekommendationer

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L SV E R K E T 2 : 2 018

• 45

B E H A N D L I N G S R E KO M M E N DAT I O N

Lennart Stigson
Överläkare neonatologi,
Verksamhetsområde Neonatal
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Smörslottsgatan
416 85 Göteborg
Johan Svensson
Överläkare barnendokrinologi, med. dr.
Barn med hormonsjukdomar
Astrid Lindgrens barnsjukhus
171 76 Stockholm

Hong Wang
Klinisk utredare, läkare
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Johan Ågren
Överläkare, neonatologi, med. dr
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kari Underdal Holm
Administratör
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

*Deltog i mötet men ej i efterarbetet med att ta fram behandlingsrekommendationen.

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

46

•

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T 2 : 2 018

B A KG R U N D S D O K U M E N TAT I O N – S A M M A N FAT T N I N G A R

Intravenös vätskebehandling till barn
– bakgrundsdokumentation
Här följer sammanfattningar av alla bakgrundsdokument som ligger till grund för behandlingsrekommendationen. Alla bakgrundsdokument kan läsas i sin helhet på lv.se/ivvatskabarn.
Texter publicerade under denna rubrik är författarnas enskilda. Budskapet i dessa delas därför inte alltid av expertgruppen i sin helhet.

Renal reglering av vätske- och
natriumbalans

Underhållsbehandling
Johan Svensson

Mattias Carlström
•
Totalt kroppsvatten varierar med avseende på ålder, kön och
kroppsmasseindex. Hos en normalviktig vuxen individ utgör
kroppsvattnet cirka 60 % av kroppsmassan, men hos en nyfödd
så mycket som 80 % av kroppsmassan. Vattnet i kroppen fördelas mellan intracellulärvätska (2/3) och extracellulärvätska
(1/3). Kroppsvätskornas sammansättning (osmolaritet) påverkas framför allt av vattenomsättningen, medan extracellulärvätskans volym huvudsakligen påverkas av natriumomsättningen. Njurarna spelar en central roll i kroppens omsättning och
reglering av elektrolyter och vatten. Njurens autoreglering
medieras av myogent svar och tubulo- glomerulär återkoppling, vilka tillsammans reglerar glomerulär perfusion och filtration. Av filtrerad mängd vatten och elektrolyter reabsorberas
cirka 99 % utefter nefronet. Dessa mekanismer är reglerade
av hormonella system där renin- angio- tensin-aldosteronsystemet, antidiuretiskt hormon och atrial natriuretisk peptid
har en central betydelse. I detta bakgrundsdokument ges en
sammanfattning av kroppens vätske- och natriumomsättning
och balans under normala betingelser, med fokus på njurarnas
betydelse för denna reglering.

•

•

•

•

•

•

Hyponatremi: Diagnos och behandling
Rafael Tomas Krma
Natrium- och vätskebalansrubbningar orsakar förändring av
kroppsvätskornas volym och sammansättning och resulterar i
klinisk sjukdom som beror på de funktionella konsekvenserna
av dessa förändringar. Hyponatremi, definierad som natrium
i plasma (P-Na) < 135 mmol/l, är den vanligast förekommande
elektrolytrubbningen hos barn som läggs in på sjukhus.
Hyponatremi kan orsakas av både brist på natrium (Na) och
ett överskott av vatten. Trots att osmotiska rubbningar påverkar
alla celler, är de kliniska manifestationerna av hyponatremi
huvudsakligen neurologiska. Obehandlad allvarlig hyponatremi är ett potentiellt dödligt tillstånd. I händelse av akut
symtomatisk hyponatremi, det vill säga hyponatrem encefalopati, ska P-Na korrigeras genom infusion av hyperton
NaCl-lösning. Vid denna behandling är det viktigt att göra
noggranna och kontinuerliga mätningar av P-Na för att undvika oavsiktlig överkorrigering, som i stället kan leda till
osmotisk demyelinisering.

•

Underhållsbehandling med intravenös vätska till barn
och ungdomar syftar till att ersätta normala behov av
vätska och elektrolyter.
Vilken mängd vätska som ska användas för underhåll
beräknas traditionellt med Holliday och Segars metod.
Evidensnivå C.
Traditionellt har hypotona vätskor, med ett natriuminnehåll motsvarande 30–40 mmol natrium per liter,
använts för underhållsbehandling med intravenös
vätska till barn och ungdomar.
Underhållsbehandling med hypotona vätskor ökar risken
för utveckling av hyponatremi och hyponatrem
encefalopati. Evidensnivå A.
Risken för utveckling av hyponatremi och hyponatrem
encefalopati ökar vid tillstånd som är förenade med
ökad sekretion av antidiuretiskt hormon (ADH).
Evidensnivå A.
Användandet av isotona vätskor har i randomiserade
studier visat sig reducera risken för hyponatremi utan
att öka förekomsten av hypernatremi eller andra komplikationer. Evidensnivå A.
Vid underhållsbehandling med intravenös vätska hos
barn bör, förutom i undantagsfall, isotona lösningar
med ett natriuminnehåll motsvarande 130–154 mmol/L
användas. Rekommendationsklass IIa.
Hos barn med ett tillstånd som innebär ökad risk för
ADH-sekretion trots sjunkande plasmaosmolalitet bör
reduktion av mängden underhållsvätska till 50–80 % av
beräknat behov övervägas. Rekommendationsklass IIa.
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Vätskebehandling i neonatalperioden
Johan Ågren
Vätskebehandling av nyfödda barn kräver särskilda överväganden även om grundprinciperna är desamma som för
äldre barn. Vid födseln sker en omställning av andning och
cirkulation från gasutbyte via placentacirkulation med låg
systemresistans, lågt lungblodflöde och fetala shuntar till
luftandning, sjunkande lungkärlsresistans och momentant
förhöjd systemresistans. Det leder till en fysiologisk redistribution och förlust av extracellulärvätska med resulterande
minskning av kroppsvikten. Det nyfödda barnets omogna
njurfunktion innebär en begränsad förmåga att utsöndra
överskott av både vatten och elektrolyter. Grundat på omfattande klinisk erfarenhet är det praxis att från födseln tillföra
en mindre mängd vätska som sedan gradvis ökas under de
första levnadsdygnen. När behov finns av att ge intravenös
vätska används som regel saltfattiga glukoslösningar tills
viktminskning inträtt. På så vis undviks onödig vätskeretention
som kan påverka omställningsprocessen negativt.
Detta bakgrundsdokument behandlar därför överväganden
som är specifika för den nyfödde under den första levnadsveckan (-veckorna). Behandling av kritiskt sjuka nyfödda
eller för tidigt födda är en angelägenhet för specialiserade
enheter för neonatal intensivvård och berörs inte vidare här.

Perioperativ vätskebehandling till barn
Urban Fläring
Underhållsvätska som tillförs barn under det perioperativa
förloppet ska motverka (a) extracellulära volymsförluster som
uppstår i samband med det kirurgiska traumat, (b) säkerställa
normal glukoskoncentration samt (c) upprätthålla normala
elektrolytkoncentrationer i blodet, i synnerhet natrium.
Texten behandlar i huvudsak natrium- och glukosfysiologi.
Hyponatremi är den vanligast förkommande elektrolytrubbningen som ses postoperativt hos barn som får intravenös underhållsvätska. En faktor som bidrar till att hyponatremi utvecklas är ökad utsöndring av arginin-vasopressin
(AVP) tidigare benämnd anti-diuretiskt hormon (ADH),
parallellt med att natrium-hypoton vätska tillförs. En ökad
AVP-utsöndring resulterar i minskad förmåga att utsöndra
fritt vatten. Vid användning av hypoton vätska finns risk att
allvarlig akut hyponatremi utvecklas, vilket i svåra fall
kan resultera i hyponatremisk encefalopati/hjärnsvullnad.

Riskerna kan minskas om natrium-isoton underhållsvätska
tillförs. Sammanfattningsvis är bedömningen från metaanalyser och systematiska översiktsartiklar att användandet
av isoton vätska i det perioperativa förloppet minskar risk
för uppkomst av akut hyponatremi, men några patienter
kommer trots isoton vätsketillförselatt utveckla akut hyponatremi. Detta motiverar postoperativ(a) kontroll(er) av
plasmanatrium.
Såväl hypo- som hyperglykemi måste undvikas under det
perioperativa förloppet. Nyfödda, i synnerhet prematurfödda
barn, är speciellt känsliga för att utveckla hypoglykemi. Generellt är glukosbehovet lägre intra- jämfört med postoperativt.

Isoton och hypoton dehydrering
Elizabeth Casinge
Målet med intravenös vätsketillförsel är återställa cirkulerande
blodvolym och därefter korrigera vätske- och elektrolytrubbningar på ett adekvat sätt för att undvika organpåverkan, som
kan uppkomma vid både hypovolemi och övervätskning.
Dehydrerade barn har oftast normalt P-Na (isoton
dehydrering) eller P-Na < 136 mmol/l (hypoton dehydrering)
och om P-Na > 125 mmol/l skiljer sig inte behandlingen i
något väsentligt avseende. Hyponatremi (P-Na < 136 mmol/l)
är den vanligaste elektrolytrubbningen hos barn som vårdas
på sjukhus och behandlas på olika sätt beroende på orsak och
på hur snabbt hyponatremin utvecklats. Icke-osmotiska
stimuli för frisättning av antidiuretiskt hormon (ADH) bidrar
till spädning av extracellulärvolymen med hyponatremi som
följd. Vid intravenös vätskebehandling behövs upprepade
kontroller av P-Na för att identifiera och följa hur tillståndet
utvecklas. Symtomen på hyponatremi kan vara ospecifika som
trötthet, huvudvärk, illamående och kräkningar, men kan utvecklas till förvirring, koma, kramper och död till följd av
hjärnödem och inklämning.
Föreligger lindrig–måttlig dehydrering orsakad av gastroenterit är peroral vätskebehandling tillfyllest men vid allvarlig
dehydrering måste intravenös vätskebehandling ges.
Dehydrering hos barn är en vanlig orsak till akuta kontakter med sjukvården och tillförsel av vätska till ett barn
med svår dehydrering (vätskebrist) eller hypovolemi (låg
blodvolym) kan vara livräddande. Barn löper större risk än
vuxna att drabbas av dehydrering. De har ett relativt sett
större vätskebehov och ju yngre de är desto mindre utvecklade är deras hormonella skyddssystem och njurfunktion.
De har också svårare att ge uttryck för sina behov.

Alla bakgrundsdokument kan läsas i sin helhet på www.lv.se/ivvatskabarn
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För att undvika komplikationer till intravenös rehydrering är
det viktigt att planera och följa behandlingen noggrant:
•
Värdera graden av dehydrering med hjälp av barnets
vikt, kliniska tecken och anamnes fortlöpande.
•
Dela in barnets vätskebehov i underhållsvätska, vätskedeficit och pågående förluster för att få god överblick.
•
Beräkna vätskebalans minst två gånger per dygn.
•
Mät P-Na, P-K, P-Glukos dagligen eller oftare, så länge
barnet får mer än 50 % av sitt vätskebehov parenteralt.
•
Vid behandling av chock används kristalloid infusionsvätska utan glukos med natriuminnehåll 130–
154 mmol/l.
•
Vid annan snabb rehydrering används kristalloid infusionsvätska med natriuminnehåll 130–154 mmol/l
utan glukos eller med 1 % glukos.
•
Vid långsam rehydrering används kristalloid infusionsvätska med glukos och med natriuminnehåll 130–
154 mmol/l som utgångspunkt. Fortsatta vätskeordinationer ordineras efter svar på P-Na, P-K och
P-Glukos.
•
Vid uppenbar hypovolemi inleds behandlingen innan
provsvar föreligger.
•
Enteral vätske- och näringstillförsel startas så snart det
är möjligt.

Hyperton dehydrering
Svante Holmberg
Hyperton dehydrering, även kallad hypernatremisk dehydrering, innebär vätskebrist samtidigt som andelen lösta partiklar
i extracellulärrummet är högre än normalt. Det inträffar när
kroppens nettoförluster av vatten är större än elektrolytförlusterna. Hyperton dehydrering definieras vanligen som plasmanatrium (P-Na) 145 mmol/l eller högre.
Hypernatremisk dehydrering drabbar 1/200–1/400 spädbarn som helammas. Orsaken är att barnet inte får i sig
tillräckligt med vätska. I övriga åldersgrupper är sjukdomen

ovanlig, uppskattningsvis 0,04–0,2 % av barn som vårdas på
sjukhus har ett förhöjt natriumvärde. Näst vanligaste gruppen
är barn yngre än ett år som oftast drabbats i samband med
magsjuka. Hos äldre barn är hyperton dehydrering ovanligare.
Symtomen på förhöjt hyperton dehydrering är ospecifika,
till exempel törst, viktnedgång och agitation. Sena symtom är
sjunkande medvetande och koma.
Behandlingen av hyperton dehydrering innebär långsam
korrigering av P-Na och uppvätskning för att undvika hjärnödem och osmotiskt demyleniseringssyndrom (ODS).
P-Na bör inte sänkas mer än 0,4 mmol/timme
(10 mmol/dygn). Vid all behandling ska patientens tillstånd övervakas och elektrolyter följas med regelbunden
provtagning.
Barn med svår hypernatremi (> 170 mmol/l), cirkulationssvikt eller medvetandepåverkan bör vårdas på intensivvårdsavdelning.
Vid behandling av hyperton dehydrering rekommenderas i
första hand:
•
Om chock/prechock ge vätskebolus NaCl 9 mg/ml
(154 mmol/l) 20 ml/kg som upprepas vid behov.
•
När cirkulationen stabiliserats eller är stabil utan chockbehandling ges återstående uppskattat vätskedeficit
långsamt under 48 timmar tillsammans med normalt
vätskeunderhåll och ersättning för pågående förluster.
•
Vid mild till måttlig hypernatremi inleds behandling
med glukos 50 mg/ml med tillsats av natrium
120 mmol/l. Behandlingen utvärderas fortlöpande
med regelbunden provtagning av P-Natrium och justeras
med ändrat elektrolytinnehåll i vätskeinfusionen.
•
Om symtom på för snabb sänkning med hjärnödem
(exempelvis kramper) uppkommer ges sedvanlig behandling av kramper samtidigt som P-Na höjs genom
att man ger2 ml/kg av 3 % NaCl på 10 minuter med
kontroll av P-Na, tills symtom försvinner eller P-Na
stigit maximalt 4–6 mmol/l.

Alla bakgrundsdokument kan läsas i sin helhet på www.lv.se/ivvatskabarn
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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, lv.se/monografier.

Namn
Kevzara
på(sarilumab)
läkemedel
ATC-kod: xxxxxxx
L04AC14
Läkemedelsform, styrka: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 150 mg respektive 200 mg
Innehavare
Injektionsvätska,
av godkännande
lösning, förfylld
för försäljning:
spruta 150xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mg respektive 200 mg
Datum
Innehavare
för godkännande:
av godkännande
9 september
för försäljning
2014har informerat om att man inte kommer att lansera styrkan 150 mg på grund av
Godkännandeprocedur:
förväntat låga försäljningsvolymer.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Innehavare av godkännande för försäljning: Sanofi-aventis groupe
Ombud: Sanofi AB
Datum för godkännande: 2017-06-23
Godkännandeprocedur: Central

Indikation

Dosering och administrationssätt

Kevzara i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat
för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (R A) hos
vuxna patienter som inte haft tillräcklig effekt av eller som inte
tolererat en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska
läkemedel (DMARDs). Kevzara kan ges som monoterapi i fall
där MTX inte tolereras eller när behandling med MTX inte är
lämpligt (se avsnitt 5.1 av produktinformationen).

Här återges en sammanfattning av viktig information om
dosering och administration av Kevzara. För fullständig
information, se produktinformationen.
Rekommenderad dos av Kevzara är 200 mg en gång
varannan vecka givet som en subkutan injektion.
Behandlingsuppehåll med Kevzara bör göras hos patienter
som utvecklar en allvarlig infektion, till dess att infektionen är
under kontroll. Behandling med Kevzara bör inte påbörjas
till patienter med antal neutrofiler (ANC) lägre än 2 × 109/l
och inte heller till patienter med antal trombocyter lägre
än 150 × 109/l.
Minskning av dos från 200 mg varannan vecka till
150 mg varannan vecka rekommenderas för hantering av
neutropeni, trombocytopeni och leverenzymstegring.

Bakgrund
Sarilumab är monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. IL-6 är involverat i
olika fysiologiska processer såsom T-cellsaktivering, induktion av immunoglobulin-sekretion, induktion av syntes av
hepatiska akutfasproteiner och stimulering av hematopoes.
Sarilumab är den andra IL-6-hämmaren som godkänts
för behandling av reumatoid artrit (R A). Behandling av nydiagnostiserad R A inleds vanligen med konventionella,
sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD) av vilka MTX
anses vara förstahandsval; förutsatt att läkemedlet tolereras.
Om detta inte har tillräcklig effekt kan behandling med
biologiska läkemedel övervägas.

Effekt
Effekt och säkerhet av Kevzara har studerats i tre randomiserade,
dubbelblindade, kontrollerade multicenter-studier hos patienter
över 18 år med aktiv RA. Majoriten av de inkluderade patienterna var kvinnor, medelåldern låg omkring 50 år och flertalet
var kaukasier. Två av studierna; MOBILITY och TARGET, var
placebokontrollerade och den tredje studien, MONARCH,
innebar en jämförelse mot aktiv behandling med ett annat
biologiskt läkemedel godkänt för RA; adalimumab (Humira).

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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MOBILITY (EFC11072 part B)
I MOBILITY studerades 1 197 patienter med R A som uppvisat otillräckligt kliniskt svar på tidigare behandling med
MTX. Patienterna fick 200 mg Kevzara, 150 mg Kevzara
eller placebo varannan vecka tillsammans med MTX.
Det fanns tre primära effektmått:
1. andelen patienter vid vecka 24 som uppnådde den
grad av minskning av sjukdomsaktivitet som motsvaras av American College of Rheumatology
(ACR) 20-respons,
2. förändring från baslinjen avseende Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), ett
mått på fysisk funktion, i vecka 16,
3. förändring från baslinjen avseende van der Heijdemodifierad total Sharp Score (mTSS), ett radiologiskt mått på skelettdestruktion, i vecka 52.
Utfallet av de tre primära effektmåtten redovisas i Tabell I.

TARGET (EFC10832)
I TARGET studerades 546 patienter med RA som uppvisat
otillräcklig kliniskt svar på eller inte tålt en eller flera
tumörnekrosfaktor alfa (TNFα )-hämmare. Patienterna fick
200 mg Kevzara, 150 mg Kevzara eller placebo varannan vecka
tillsammans med icke-biologiska, konventionella DMARD
(cDMARD). Tillåtna cDMARD var MTX, leflunomid,

sulfasalazin och hydroxiklorokin. Av de 546 randomiserade
patienterna behandlades 468 med MTX (85,7 %), 52 med
leflunomid (9,5 %), 32 (5,9 %) med sulfalazin och 37 (6,8 %)
med hydroxiklorokin.
Det fanns två primära effektmått:
1. andelen patienter som uppnådde en ACR20-respons i
vecka 24,
2. förändring från baslinjen avseende HAQ-DI-poäng i
vecka 12.
Utfallet av de två primära effektmåtten redovisas i Tabell II.
MONARCH(EFC14092)
MONARCH var en 24-veckorsstudie där 200 mg Kevzara
som monoterapi jämfördes med 40 mg adalimumab som
monoterapi givet subkutant varannan vecka hos 369 patienter med måttlig till svår, aktiv R A hos vilka behandling med
MTX inte ansågs lämpligt. Både patienter som tidigare inte
tålt MTX och patienter som svarat otillräckligt på MTX
inkluderades. Primärt effektmått var förbättring i Disease
Activity Score28-Erythrocyte sedimentation rate (DAS28-ESR)
vid vecka 24. DAS28-ESR är ett mått på sjukdomsaktivitet.
Utfallet av det primära effektmåttet redovisas i Tabell III.

Säkerhet
Totalt har 3 354 patienter fått minst 1 dos av Kevzara i de kliniska studier som låg till grund för godkännande av läkemedlet.

Tabell I. Utfall av primära effektmått i MOBILITY.

Placebo + MTX
(n = 398)

Kevzara 200 mg + MTX
(n = 399)

Kevzara 150 mg + MTX
(n = 400)

Andelen med ACR 20- respons vecka 24

33,4 %

66,4 %*

58,0 %*

Förändring i HAQ-DI vecka 16, medelvärde

–0,30

–0,58*

–0,54*

Förändring i mTSS vecka 52, medelvärde

2,78

0,25*

0,90*

*p < 0,0001 för jämförelsen med placebo
Förklaringar: ACR = American College of Rheumatology (ACR 20 response är ett responsmått som kan anta 0–100 %), MTX = Metotrexat,
HAQ-DI = Health Assessment Questionnaire Disability Index (= ett mått på fysisk funktion som kan anta värden 0–3), mTSS = van der Heijdemodifierad total Sharp Score (= ett mått på radiologisk skelettdestruktion, maximalt totalt van der Heijde score är 448)

Tabell II. Utfall av primära effektmått i TARGET.

Placebo+
cDMARD
(n = 181)

Kevzara 200 mg +
cDMARD
(n = 184)

Kevzara 150 mg+
cDMARD
(n = 181)

Andelen med ACR20-respons vecka 24

33,7 %

60,9 %*

55,8 %*

Förändring i HAQ-DI vecka 12, medelvärde

–0,29

–0,49**

–0,50***

*p < 0,0001 för jämförelsen med placebo, **p = 0,0004 för jämförelsen med placebo, ***p = 0,0007 för jämförelsen med placebo
Förklaringar: cDMARD = konventionella DMARD, ACR = American College of Rheumatology (ACR 20 response är ett responsmått som kan
anta 0–100%), HAQ-DI = Health Assessment Questionnaire Disability Index(= ett mått på fysisk funktion som kan anta värden 0–3).
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Tabell III. Utfall av primärt effektmått i MONARCH.

Förändring DAS28-ESR vecka 24, medelvärde

Adalimumab 40 mg
(n = 185)

Kevzara 200 mg
( n= 184)

–2,20

–3,28*

*p<0,0001 för jämförelsen med Adalimumab
Förklaring: DAS = Disease Activity Score28-Erythrocyte sedimentation rate (DAS28-ESR är ett mått på sjukdomsaktivitet som kan anta värden
mellan 0–10).

Vanliga biverkningar
Biverkningar som vanligen förekom i kliniska studier med
Kevzara var neutropeni, förhöjt ALAT, övre luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner och hudrodnad vid injektionsstället.
Dessa typer av biverkningar är kända effekter av IL-6-hämning
respektive subkutan administrering av läkemedel.
De vanligaste allvarliga biverkningarna var infektioner.
I de kliniska studierna var frekvensen allvarliga biverkningar något högre i gruppen som fick Kevzara i kombination
med annan cDMARD än i gruppen som fick Kevzara som
monoterapi.

Infektioner
Allvarliga och ibland livshotande infektioner på grund av
bakteriell, mykobakteriell, invasiv svamp-, virus- eller annan
opportunistisk patogen har rapporterats hos patienter som
behandlas med Kevzara. Patienter med latent eller aktiv tuberkulos ska ges antimykobakteriell behandling innan behandling
med Kevzara inleds.
Risken för allvarliga infektioner är beroende av dos och
ålder. Från kliniska studier har noterats att patienter äldre än
65 år förefaller ha en ökad risk för infektioner.
Aktiva, svåra infektioner är en kontraindikation för behandling med Kevzara.

Avvikande laboratorievärden
Neutropeni, trombocytopeni och förhöjda levervärden har
noterats vid behandling med Kevzara. Dessa värden skall
följas under behandling med Kevzara och avvikelser kan
medföra ett behov av dosjustering eller utsättning av läkemedlet, se produktinformationen för detaljer om detta.
Från kliniska studier noterades att patienter med låg kroppsvikt (< 60 kg) föreföll ha en ökad risk att utveckla neutropeni
(ANC < 1 x 10,9/l) under behandling med Kevzara. Behandling med Kevzara är förknippat med förhöjda lipidvärden och
dessa värden bör därför kontrolleras efter behandlingsstart.
Rekommendationen är att lipidvärden ska utvärderas
ungefär 48 veckor efter påbörjad Kevzara-behandling och
därefter med cirka sex månaders intervaller. Antalet kardiovaskulära händelser i kliniska studier på Kevzara var lågt.

Gastrointestinal perforation
Fall av gastrointestinal perforation har rapporterats i de kliniska
studierna, huvudsakligen som komplikation till divertikulit.
Kevzara bör användas med försiktighet hos patienter som
tidigare har haft sår i magtarmkanalen eller divertikulit.
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Maligniteter
I de kliniska studierna förekom maligniteter i väsentligen
samma utsträckning hos patienter som behandlats med
Kevzara jämfört med patienter som fått placebo. Vid tidpunkten för godkännande hade dock endast 523 patienter
behandlats > 192 veckor med Kevzara och den tidsperiod
för vilken det finns en möjlighet till direkt jämförelse mellan
Kevzara och placebo var begränsad till 52 veckor.

Läkemedelsverkets värdering
Kevzara utgör ett alternativ för behandling av reumatoid artrit (R A) hos vuxna patienter som tidigare inte
haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat ett eller
flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel
(DMARDs). Effekt är visad på såväl sjukdomsaktivitet
som funktion och radiologisk progress. Effekten och
säkerhetsprofilen bedöms vara jämförbar med tidigare
godkänt läkemedel inom samma klass; hämmare av IL-6.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. 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 tillgängliga.
Litteratur
Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:
1.

2.

3.

Genovese MC et al, Sarilumab Plus Methotrexate in Patients With
Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Methotrexate: Results of a Phase III Study. Arthritis Rheumatol. 2015
Jun;67(6):1424-37. MOBILITY
Fleischmann R, et al. Sarilumab and Nonbiologic Disease-Modifying
Antirheumatic Drugs in Patients With Active Rheumatoid Arthritis
and Inadequate Response or Intolerance to Tumor Necrosis Factor
Inhibitors. Arthritis Rheumatol. 2017 Feb;69(2):277-290. TARGET
Burmester GR, et al. Efficacy and safety of sarilumab monotherapy
versus adalimumab monotherapy for the treatment of patients with
active rheumatoid arthritis (MONARCH): a randomised, doubleblind, parallel-group phase III trial. Ann Rheum Dis. 2017
May;76(5):840-847. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210310.

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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Reagila (kariprazin)
ATC-kod: N05AX15
Läkemedelsform, styrka: hårda kapslar, 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg och 6 mg
Innehavare av godkännande för försäljning: Gedeon Richter
Datum för godkännande: 13 juli 2017
Godkännandeprocedur: Central procedur

Indikation, dosering

Effekt

Indikation
Reagila (kariprazin) är avsett för behandling av schizofreni
hos vuxna.

Klinisk effekt har studerats i fem pivotala studier, varav tre korta
studier av akuta exacerbationer av schizofreni, en långtidsstudie av antipsykotisk effekt och en studie av negativa symtom på
schizofreni. Inga patienter med schizoaffektivt syndrom eller
andra psykiatriska diagnoser inkluderades i studierna.
De tre kortidsstudierna (RGH-MD-16, RGH-MD-04,
och RGH-MD-05) var randomiserade, dubbelblinda och
placebokontrollerade och utfördes på totalt 1 754 patienter
med schizofreni i åldern 18–60 år. Dessa behandlades med
fasta eller fasta/flexibla doser på 1,5–9 mg kariprazin per
dag under 6 veckor. Inklusionskriterier inkluderade total
PANSS poäng ≥ 80 med minst 4 poäng (moderat) på åtminstone två av följande positiva symtom: vanföreställningar,
tankemässig desorganisation, hallucinatoriskt beteende och
misstänksamhet/ förföljelseidéer. PANSS skattar 7 typer av
positiva symtom (7–49 poäng), 7 typer av negativa symtom
(7–49 poäng) samt 16 generella symtom (16–112 poäng).
Totala PANSS kan alltså variera mellan minimipoäng 30
och maxpoäng 210. Hos patienter med schizofreni var
medelvärdet cirka 80 i PANSS (1).
Förutom placebo ingick dessutom aktiv kontroll, 10 mg
aripiprazol (RGH-MD-04) respektive 4 mg risperidon
(RGH-MD-16), i två av studierna. Primärt effektmått var
ändring i total PANSS-poäng och sekundärt effektmått var
ändring i CGIS-poäng (Clinical Global Impressions-Severity)
från studiestart till vecka 6. CGIS, är en skattningsskala av
ett övergripande kliniskt intryck med fokus på sjukdomens
svårighetsgrad och skattas mellan 0–7 poäng (min-max).
I de tre kortidsstudierna visades statistiskt signifikant och
kliniskt relevant minskning av total PANSS-poäng efter
6 veckor i kariprazinbehandlade patienter jämfört med
placebobehandlade patienter (Tabell I). Resultaten för det
sekundära utfallsmåttet CGI-S stödde det primära effektmåttet. Behandling med aripiprazol och risperidon hade
också en signifikant effekt jämfört med placebo, dock var
sänkningen av PANSS-poäng numeriskt något större för
risperidon jämfört med kariprazin.

Dosering
Den rekommenderade startdosen för kariprazin är 1,5 mg
en gång dagligen. Därefter kan dosen sakta ökas i steg om
1,5 mg, upp till en maximal dos på 6 mg/dag, om behov
föreligger. Den lägsta effektiva dosen bör upprätthållas i
enlighet med den behandlande läkarens kliniska bedömning.
På grund av den långa halveringstiden för kariprazin och dess
aktiva metaboliter kommer dosändringar inte att avspeglas
fullt ut i plasma förrän efter flera veckor. Patienter bör övervakas
med avseende på biverkningar och behandlingssvar under
flera veckor efter initiering av kariprazin och efter varje dosändring (fullständig information finns i produktresumén).

Bakgrund
Schizofreni förekommer hos 1 % av befolkningen och är i de
flesta fall en kronisk och svår sjukdom som kan orsaka kognitiv,
social och yrkesmässig funktionsnedsättning. Symtom kan
delas in i positiva (vanföreställningar och hallucinationer) och
negativa symtom (affektiv avflackning, språklig torftighet
och viljelöshet). Svårighetsgraden kan värderas enligt skattningsskalan PANSS, Positive and Negative Syndromes Scale (1).
Negativa symtom förekommer hos 2/3 av schizofrenipatienterna med en stor inverkan på funktion, livskvalité och
sjukdomsbörda.
Kariprazin är ett nytt atypiskt antipsykotiskt läkemedel
och en partiell agonist till D2-, D3- och 5-HT1A-receptorerna med preferens för D3-receptorn. Kariprazin absorberas
snabbt efter oral administrering med t max på 4 timmar och
distributionen är omfattande. Kariprazin bildar två farmakologiskt aktiva metaboliter som har liknande effekter som
kariprazin. Den effektiva halveringstiden för kariprazin och
en av metaboliterna är 1–1,5 dagar medan den andra metaboliten har en halveringstid på 6–9 dagar. Kariprazin och
dess aktiva metaboliter metaboliseras till största del via
CYP3A4 med mindre bidrag av CYP2D6 och därför är
samtidig administrering av kariprazin och starka eller moderata hämmare och inducerare av CYP3A4 kontraindikerat.
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Tabell I. Total PANSS-poäng – förändring från studiestart till vecka 6. Tre studier av akuta exacerbationer av
schizofreni (RGH-MD-16, RGH-MD-04, and RGH-MD-05)(ITT).

Studiestart
Medel ± SD

Ändring
LS-medel (SE)

Behandlingsskillnad
jämfört med placebo
(95 % KI)

P-värde*

Placebo

97,3 ± 9,2

–13,3 (1,8)

–

–

Kariprazin 1,5 mg/dag

97,1 ± 9,1

–21,3 (1,8)

–8,0 (–12,9; –3,0)

0,002

Kariprazin 3 mg/dag

97,2 ± 8,7

–21,5 (1,7)

–8,2 (–13,1; –3,2)

0,001

Kariprazin 4,5 mg/dag

96,7 ± 9,0

–23,8 (1,7)

–10,5 (–15,4; –5,6)

< 0,0001

Risperidon 4 mg/dag

98,1 ± 9,5

–29,37 (1,7)

–16,0 (–20,9; –11,0)

< 0,0001

Placebo

96,5 ± 9,1

–14,3 (1,5)

–

–

Kariprazin 3 mg/dag

96,1 ± 8,7

–20,2 (1,5)

–6,0 (–10,1; –1,9)

0,004

Kariprazin 6 mg/dag

95,7 ± 9,4

–23,0 (1,5)

–8,8 (–12,9; –4,7)

< 0,0001

Aripiprazol 10 mg/dag

95,6 ± 9,0

–21,2 (1,4)

–7,0 (–11,0; –2,9)

0,001

Placebo

96,6 ± 9,3

–16,0 (1,6)

–

–

Kariprazin 3–6 mg/dag

96,3 ± 9,3

–22,8 (1,6)

–6,8 (–11,3; –2,4)

0,003

Kariprazin 6–9 mg/dag

96,3 ± 9,0

–25,9 (1,7)

–9,9 (–14,5; –5,3)

< 0,0001

Total PANSS (MMRM)
RGH-MD-16 (n = 711)

RGH-MD-04 (n = 604)

RGH-MD-05 (n = 439)

KI = konfidensintervall, ITT = avsikt att behandla (intention to treat), MMRM (mixed-effects model for repeated measures), LS medel = minsta
kvadratmedelvärde. SD= standardavvikelse, SE= standardfel
*jämfört med placebo

Den pivotala långtidsstudien (RGH-MD-06) var en dubbelblind och placebokontrollerad randomiserad utsättningsstudie och utfördes på totalt 751 patienter med akut exacerbation av schizofreni. Syftet var att studera om effekten av kariprazin på psykotiska symtom kvarstod och förhindrande
återfall i akut exacerbation av schizofreni. Inklusionskriterier
var bland annat total PANSS 70–120 poäng med minst
4 poäng (moderat) på åtminstone 2 av följande positiva
symtom: vanföreställningar, tankemässig desorganisation,
hallucinatoriskt beteende, och misstänksamhet/förföljelseidéer.

Efter 12 veckors stabiliseringsfas med kariprazin 3–9 mg/
dag följdes patienter upp till 72 veckor i den placebokontrollerade och dubbelblinda fasen. Det primära effektmåttet i
studien var tid till första återfall i psykotiskt skov.
Tiden till återfall var längre i kariprazin gruppen än i
placebogruppen (Figur 1), det vill säga kariprazin förhindrade
återfall i akut exacerbation av schizofreni.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Figur 1. Kumulativ incidens för återfall i psykotiskt skov (RGH-MD-06).
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Kariprazin (N = 101): 25 % percentil (95 % KI) 224 (99, –); 50 % percentil (95 % KI; –)
Placebo (N = 99): 25 % percentil (95 % KI) 92 (44, 151); 50 % percentil (95 % KI) 296 (157; –)
Tid till första återfall (dagar) är beräknade som datum för första återfall – datum för randomisering + 1. Patienter som inte mötte kriterierna för
återfall betraktas som censurerade vid tidpunkten för avslutning eller diskontinuering från den dubbelblinda fasen i studien. Hazardkvot
(0,45 (0,28, 0,73) för kariprazin vs placebo är baserat på Cox regressionsmodell för proportionella hasarder med behandling som en förklarande
variabel. P = 0,001 baserat på log-rank test.

Den pivotala studien på negativa symtom (RGH-188-005)
var randomiserad, dubbelblind och risperidonkontrollerad
och utfördes på 461 patienter med ihållande och huvudsakligen negativa symtom med ett fåtal positiva symtom. Ihållande övervägande negativa symtom definierades som symtom som hade varat under en period på minst 6 månader
med hög grad av negativa symtom och låg grad av positiva
symtom. Vid inklusionen hade patienterna totalt ≥ 24 poäng
för negativa symtom på PANSS, med minst 4 poäng på
åtminstone 2 av följande symtom: affektiv avflackning, viljelöshet och språklig torftighet, och ≤ 19 PANSS-faktorpoäng
för positiva symtom. Patienter med sekundära negativa
symtom, till exempel måttliga till svåra depressiva symtom
och kliniskt relevant parkinsonism (EPS), uteslöts.
Studien inkluderade 26 veckors dubbelblind fas då
patienterna behandlades med fasta/flexibla kariprazindoser

på 3–9 mg/dag med en måldos på 4,5 mg/dag, eller med
risperidon 3-6 mg/dag med en måldos på 4 mg/dag. Det
primära effektmåttet i studien var ändring från studiestart
till studieslut i PANSS–FSNS och det sekundära effektmåttet var ändring från studiestart till studiens slut i personlig och social funktionsförmåga (Personal and social
performance scores, PSP) inom domänerna socialt användbara aktiviteter (exempelvis arbete och studier), personliga
och sociala relationer, egenvård samt störande och aggressivt beteende. PSP är en 100-poäng skattningsskala som är
indelad i 10 likvärda intervall.
Studien visade att kariprazin hade effekt vid behandling
av negativa symtom (Tabell II). Skillnaderna mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikanta, både för
förbättringen av negativa symtom från vecka 14, och i PSP
poäng från vecka 10, men den kliniska relevansen för dessa
skillnader är tveksam.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Tabell II. Sammanfattning av resultat på negativa symtom (RGH-188-005).

Effektparameter

Kariprazin
LS medel

Risperidon
LS medel

Uppskattad
behandlingsskillnad

95 % KI

p-värde*

PANSS-FSNS vid studiestart

27,8

27,5

–

–

–

PANSS-FSNS i vecka 26

18,5

19,6

–

–

–

PANSS-FSNS ändring till vecka 26

–8,9

–7,4

–1,5

–2,4; –0,5

0,002

Total PSP vid studiestart

48,8

48,2

–

–

–

Total PSP i vecka 26

64,0

59,7

–

–

–

Total PSP ändring CFB till vecka 26

14,3

9,7

4,6

2,7; 6,6

< 0,001

KI=konfidensintervall, ITT = avsikt att behandla (intention to treat), LS medel = minsta kvadratmedelvärde
PSP = Personal and social performance scores, PANSS FSNS = PANSS-factor score for negative symptoms

Säkerhet

Underlag för godkännandet

Under det kliniska utvecklingsprogrammet exponerades
totalt 6 120 försökspersoner (friska eller patienter med
schizofreni) för minst en dos av kariprazin. De vanligaste
biverkningarna i de kliniska studierna var akatisi (14,8 %),
extrapyramidala symtom (7,3 %), huvudvärk (12,5 %) och
sömnsvårigheter (13,9 %), och de förekom med högre frekvens jämfört med placebo. De flesta fallen var milda till
måttliga till sin svårighetsgrad, dock var en del biverkningar
dosberonde såsom akatisi, rastlösthet, ökning av kreatinfosfokinasnivåer, sömnlöshet, ångest och dimsyn. I de jämförande studierna rapporterades något högre frekvens av
akatisi hos kariprazin behandlade patienter i jämförelse med
aripiprazol och risperidon, medan hyperprolaktinemi hade
lägre incidens i samband med kariprazin.
Akatisi utvecklas i början av behandlingen. En långsam
upptitrering för att förebygga akatisi och/eller nedtitrering
av kariprazindosen eller farmakologisk behandling, kan
behövas beroende på individuell respons och tolerabilitet.
Inga allvarliga QT-förlängningar observerades för kariprazin
under det kliniska utvecklingsprogramet, men kariprazin bör
användas med försiktighet hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom. Ortostatisk hypotoni och hypertoni rapporterades
för kariprazin som bör användas med försiktighet hos patienter predisponerade för blodtrycksförändringar och
blodtrycket behöver övervakas under behandlingen. Liksom
för andra atypiska antipsykotika har signifikant viktökning
observerats vid användning av kariprazin, samt glukosrelaterade biverkningar som bör övervakas regelbundet.
Utveckling av katarakt har observerats i djurstudier av
kariprazin. Enstaka fall av katarakt har observerats i kliniska
studier. Patienter som utvecklar symtom som kan vara relaterade till katarakt bör genomgå oftalmologisk undersökning och omvärderas för fortsatt behandling enligt klinisk
bedömning av behandlande läkare.
Sökanden har ett åtagande att utföra en säkerhetsstudie
efter godkännandet i syfte att karaktärisera risken för utveckling av katarakt ytterligare.

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet.
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Läkemedelsverkets värdering
Behandling med kariprazin i kliniska studier resulterade
i reduktion av såväl positiva som negativa symtom vid
schizofreni. Skillnaden i effekt avseende reduktion av
negativa symtom jämfört med risperidon var statistiskt
signifikant men storleksmässigt relativt liten. Kariprazin
kan ha ett värde framför allt för behandling av patienter
som uttrycker negativa symtom. Säkerhetsprofilen är
huvudsakligen i enlighet med andra tillgängliga atypiska
antipsykotiska läkemedel och kan hanteras med dosjusteringar och övervakas i enlighet med information i
produktresumén.

Litteratur
1.

Kay SR, Fiszbein A, Opler LA. The positive and negative syndrome
scale (PANSS) for schizophrenia Schizophr Bull. 1987;13 (2):261-76.

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

LLÄÄKKEEM
MEED
DEELLSSM
MO
ON
NO
OG
GRRAAFFIIEERR –– H
HU
UM
MAAN
NAA

RoActemra (tocilizumab)
ATC-kod: L04AC07
Läkemedelsform, styrka: Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 162 mg
Innehavare av godkännande för försäljning: Roche AB
Datum för godkännande: 2017-09-18
Godkännandeprocedur: Central

Indikation, dosering
RoActemra är indicerat för behandling av jättecellsarterit
(Giant Cell Arteritis, GCA) hos vuxna patienter.
Den rekommenderade doseringen är en subkutan dos på
162 mg en gång per vecka i kombination med uttrappande
dos av glukokortikoider. RoActemra kan också ges ensamt
efter avslutad behandling med glukokortikoider. RoActemra
i monoterapi bör inte användas vid behandling av akuta skov
(se ”Varningar och försiktighet” i produktresumén).
Behandling längre än 52 veckor bör styras av sjukdomsaktivitet.
Dosjustering kan behövas vid förhöjda leverenzymvärden, lågt antal neutrofiler eller lågt antal trombocyter.
För fullständig information se produktresumén.

Bakgrund
Jättecellsarterit är en vaskulitsjukdom där standardbehandlingen idag utgörs av höga doser kortison.
RoActemra är en monoklonal antikropp som hämmar
interleukin 6 (IL-6) -medierad signalering. IL-6 är involverat
i olika fysiologiska processer såsom T-cellsaktivering, induktion av immunoglobulin-sekretion, induktion av syntes av
hepatiska akutfasproteiner och stimulering av hematopoes.
Tidigare godkända indikationer är behandling av reumatoid artrit (R A) hos vuxna, systemisk juvenil idiopatisk artrit
och polyartikulär juvenil idiopatisk artrit. Denna monografi
rör en ny godkänd indikation: jättecellsarterit.

Effekt
Den kliniska effekten av tocilizumab har studerats i en fas
III-studie av patienter med jättecellsarterit (GiACTA).
Stödjande data kommer också från en mindre fas II-studie
(ML25676).
I GiACTA-studien inkluderades 251 patienter ≥ 50 år
med nydebuterad eller recidiverande GCA (definerat som SR
≥ 50 mm, symtom på GCA eller polymyalgia reumatika

(PMR), positiv temporalisbiopsi eller radiologiska tecken på
storkärlsvaskulit samt tecken på aktiv sjukdom under de
senaste 6 veckorna). De randomiserades i en 1:1:2:1-kvot till
en av fyra behandlingsgrupper:
•
Placebo + 26 veckors kortisonuttrappning (n = 50).
•
Placebo + 52 veckors kortisonuttrappning (n = 51).
•
RoActemra 162 mg varje vecka + 26 veckors kortisonuttrappning (n = 100).
•
RoActemra 162 mg varannan vecka + 26 veckors kortisonuttrappning (n = 50).
Studien bestod av en 52 veckor lång dubbelblind del följt
av en 104 veckor lång förlängningsfas. Det primära syftet med
studien var att undersöka om andelen patienter som uppnådde
steroidfri bibehållen remission vid vecka 52 (primärt effektmått) med RoActemra + 26 veckors kortisonuttrappning var
högre än andelen som uppnådde detta utfall med placebo
+ 26 veckors kortisonuttrappning. Bibehållen remission
definierades som frånvaro av skov och normalisering av
C-reaktivt protein (CRP) från vecka 12 till vecka 52. Det
viktigaste sekundära målet med studien var att undersöka
om andelen patienter i steroidfri remission vid vecka 52 med
RoActemra + 26 veckors kortisonuttrappning kunde anses
jämförbar med andelen som uppnådde detta utfall med
placebo + 52 veckors kortisonuttrappning.
Bland övriga utfallsmått fanns bland annat tid till återfall
och kumulativ steroiddos.

Resultat
I GiACTA-studien uppnåddes både primära och de viktigaste
sekundära utfallsmåtten (Tabell I). RoActemra 162 mg varje
vecka i kombination med 26 veckors kortisonuttrappning var
signifikant bättre än placebo, både i kombination med 26 och
52 veckors kortisonuttrappning, avseende bibehållen remission. Detta gällde båda doseringarna av RoActemra, men vid
långtidsuppföljning var risken för återfall högre vid dosering
varannan vecka. Kumulativ steroiddos var lägre hos de patienter
som behandlades med RoActemra.

Samtliga läkemedelsmonografier finns publicerade på lv.se/monografier
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Tabell I. GiACTA-studien – primärt och ett urval av sekundära utfallsmått för RoActemra och placebo, båda
i kombination med fördefinierat kortisonuttrappningsschema.
Placebo
+26 v kortison
(n = 50)

Placebo
+52 v kortison
(n = 51)

RoActemra
varje vecka
+26 v kortison
(n = 100)

RoActemra
varannan vecka
+26 v kortison
(n = 49)

7 (14 %)

9 (18 %)

56 (56 %)

26 (53 %)

Skillnad mot placebo och 26 v kortison, %
(95 % konfidensintervall)

42 (18; 66)*

39 (12; 66)*

Skillnad mot placebo och 52 v kortison, %
(95 % konfidensintervall)

38 (18; 59)**

35 (10; 60)***

1 862****
(1 582; 1 942)

1 862****
(1 568; 2 240)

Patienter i bibehållen remission v 52, antal (%)

Kumulativ steroiddos i mg, median
(95 % konfidensintervall)

3 296
(2 730; 4 024)

3 818
(2 818; 4 426)

*Primärt utfallsmått, p < 0,0001
**Sekundärt utfallsmått, p < 0,0001
*** Sekundärt utfallsmått, p = 0,0002
**** Sekundärt utfallsmått. P < 0,001 för båda doseringarna av RoActemra jämfört med placebo och 26 veckors kortisonuttrappning. P < 0,0001
för båda doseringarna av RoActemra jämfört med placebo och 52 veckors kortisonuttrappning.

Säkerhet
Säkerhetsdata som ligger till grund för den nya indikationen
kommer från GiACTA-studien (n = 251 varav 149 fick
RoActemra), ML25676 (n = 30 varav 20 fick RoActemra)
samt data från patienter med R A som behandlats med
RoActemra (n = 4 171 som fått minst en dos RoActemra). De
vanligaste biverkningarna i R A-populationen är infektioner,
gastrointestinala besvär, injektionsreaktioner, hudutslag,
neutropeni, leverenzymstegringar och förhöjda lipider.
Den totala exponeringen under den dubbelblinda delen
av GiACTA-studien var 86,4 patientår för RoActemra varje
vecka och 43,7 patientår för RoActemra varannan vecka.
Långtidsdata (≥ 100 veckor) fanns vid tidpunkten för ansökan
tillgängligt för 88 patienter.
Den observerade säkerhetsprofilen för RoActemra i kombination med steroider vid GCA har bedömts likvärdig med
den tidigare kända säkerhetsprofilen vid behandling av R A.
Frekvensen biverkningar var ungefär lika hög i de fyra behandlingsgrupperna (92,2–98,0 %). De vanligaste biverkningarna i samtliga grupper var infektioner och muskuloskeletala
symtom. Förekomsten av allvarliga biverkningar var numerärt
lägre i RoActemragrupperna (29,1 händelser/ 100 patientår
vid dosering varje vecka och 21,9/100 patientår vid dosering
varannan vecka) än i placebogrupperna (31,6/100 patientår
vid 26 veckors kortisonuttrappning och 43,7/100 patientår
vid 52 veckors kortisonuttrappning). Frekvensen infektioner,
allvarliga infektioner, injektionsreaktioner, överkänslighetsreaktioner och stroke var låg i samtliga grupper. Det förekom
inga dödsfall, inga gastrointestinala perforationer och inga fall
av tuberkulos.
Bland laboratoriska avvikelser sågs fall av neutropeni,
trombocytopeni, leverenzymstegring och förhöjda lipider.
RoActemra ska inte ges till patienter med pågående infektioner. Utredning avseende latent tuberkulosinfektion ska
göras innan behandling med RoActemra påbörjas. Försiktighet
ska iakttas vid behandling av patienter med tidigare divertikulit.
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Läkemedelsverkets värdering
RoActemra, i kombination med kortison, är det första
biologiska läkemedlet som är godkänt för behandling av
jättecellsarterit. Läkemedlet har visat en kliniskt relevant
effekt, med en biverkningsprofil som förefaller mer
gynnsam än för långtids kortisonbehandling. RoActemra
är ett värdefullt tillskott, framför allt som kortisonsparare,
vid behandling av patienter med jättecellsarterit.

Underlag för godkännandet
Resultat och värdering i denna monografi baseras på de
fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. 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 tillgängliga.
Följande kliniska studie var pivotal vid godkännandet:
”A Phase III, multicentre, randomized, double-blind, placebocontrolled study to assess the efficacy and safety of tocilizumab
in subjects with giant cell arteritis” (GiACTA), WA28119.

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) på EMA:s webbplats, www.ema.europa.eu.
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Humanläkemedel
Veltassa (patiromer sorbitex kalcium, patiromer)
ATC-kod: V03AE09
En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt en övergripande värdering av
Läkemedelsform, styrka: pulver till oral suspension 8,4 g, 16,8 g och 25,2 g
läkemedlets plats i terapin. Till skillnad från produktresuméer och bipacksedlar, som måste finnas för varje godkänt
Innehavare av godkännande för försäljning: Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
läkemedel, skrivs inte monografier för alla läkemedel, men för de flesta nya substanser eller nya indikationer.
Ombud: Vifor Pharma Nordiska AB
Monografierna finns även att läsa på Läkemedelsverkets webbplats, lv.se/monografier.
Datum för [villkorat] godkännande: 19 juli 2017
Godkännandeprocedur: Central procedur

Indikation

Effekt

Veltassa är avsett för behandling av hyperkalemi hos vuxna.

Godkännandet av Veltassa baserar sig huvudsakligen på två
studier (OPAL-HF och AMETHYST-DN) där hyperkalemipatienter med kronisk predialytisk njursjukdom (CKD) och
hypertoni inkluderades. Alla behandlades med stabila doser
RAASi. Ingen av effektstudierna har jämfört patiromer med
annan farmakologiskt aktiv substans.
I de pivotala studierna doserades Veltassa två gånger
dagligen. Den aktuella dosrekommendationen, med startdos
8,4 g patiromer en gång dagligen som singeldos, valdes dock
vid godkännandet framför allt för att underlätta följsamhet
till behandlingen och för att minska risken för interaktioner.

Dosering
Veltassa (patiromer) är ett pulver som löses upp till oral
suspension.
Rekommenderad startdos är 8,4 g Veltassa en gång dagligen.
Den totala dygnsdosen kan justeras med 8,4 g i intervall på
en vecka eller längre för att uppnå önskad serumkaliumnivå,
upp till en maximal dygnsdos på 25,2 g.
Det måste gå minst 3 timmar före och efter administrering
av patiromer Veltassa och administrering av andra orala
läkemedel.
Den kaliumsänkande effekten sätter in ungefär 4-7 timmar
efter intag. Veltassa kan därför inte ersätta akut behandling
av hyperkalemi.
För fullständig information om dosering, se produktresumén.

Bakgrund
Njursvikt och behandling med läkemedel, speciellt hämmare
av Renin Angiotensin Aldosteron Systemet (R AASi), är
vanliga orsaker till kronisk hyperkalemi. Svår hyperkalemi är
ett allvarligt, potentiellt livshotande tillstånd. Till de äldre
perorala läkemedlen mot hyperkalemi hör natriumpolystyrensulfonat (Resonium) som godkändes i Sverige 1964.

Verkningsmekanism
Veltassa (patiromer sorbitex calcium) är en ny katjonbytare
som primärt verkar i gastrointestinal kanalen och tas inte
upp systemiskt. Substansen binder kalium i kolon, vilket
minskar koncentrationen av resorberbart kalium i mag-tarmkanalen. Detta leder till att den fekala kaliumutsöndringen
ökar och S-kalium sjunker. Den maximala effekten på
S-kalium ses cirka 7 timmar efter intag och viss effekt kvarstår upp till 24 timmar. Vid behandling med Veltassa byts
kalium mot kalcium, till skillnad mot Resonium, där natrium
fungerar som motjon.

OPAL-HF studien (RLY506-301)
Del A
I del A av studien utvärderades effekten på S-kalium och säkerheten av patiromer i två dosgrupper. Totalt 243 patienter behandlades med patiromer under fyra veckor. Medelåldern
var 65 år, 57 % hade typ 2-diabetes och 42 % hade hjärtsvikt
(NYHA I-III). Cirka hälften hade eGFR < 30 ml/min, och
hälften eGFR 30-60 ml/min.
Patienter med lätt hyperkalemi (5,15,4 mmol/l) fick en
startdos på 8,4 g patiromer per dygn (fördelat på två doseringstillfällen) och patienter med måttlig hyperkalemi
(5,5–6,4 mmol/l) fick en startdos på 16,8 g per dygn (fördelat på två doseringstillfällen). Behandlingsmålet vara att
behålla S-kalium inom intervallet 3,8–5,1 mmol/l. Medeldoserna efter upptitreringen var 13 g och 21 g per dag i
respektive grupp.
Totalt hade 237 (97 %) patienter värden på S-kalium efter
dag 3 och 219 (90 %) patienter fullföljde den fyra veckor
långa behandlingsperioden.
Sänkning i S-kalium sågs i båda dosgrupperna (Tabell I)
och förändringen var statistiskt signifikant i den totala
populationen (p< 0,001). Totalt hade 76 % av patienterna
S-kalium inom målintervallet efter fyra veckors behandling.
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Del B
I del B utvärderades kaliumvärden vid fortsatt behandling
med patiromer med jämfört med utsättande av patiromer.
De inkluderade patienterna hade S-kalium inom målintervallet vid slutet av del A och behandlades fortfarande
med R AASi (N = 107). Patienterna randomiserades till att
fortsätta antingen med patiromer i oförändrad dos eller med
placebo under åtta veckor. Dosjustering skedde utifrån
S-kalium. Det primära effektmåttet i del B var förändringen
i S-kalium från baslinjen (del B) till det tidigaste besök då
patientens S-kalium låg utanför intervallet 3,8–5,4 mmol/l
eller till vecka 4 (studiens avslut) om patientens S-kalium låg
kvar inom intervallet.

En statistiskt signifikant ökning av S-kalium sågs under de
fyra första behandlingsveckorna i placebogruppen jämfört
patiromer-gruppen, p < 0,0001 (Tabell II). Andelen patienter med S-kalium ≥ 5,5 mmol/l vid något tillfälle under
studiens åtta veckor var 60 % i placebo-gruppen och 15 % i
patiromer-gruppen. Femtiotvå procent (52 %) av personerna
som fick placebo upphörde med R AAS-hämmande behandling på grund av recidiverande hyperkalemi jämfört med 5 %
av de som behandlades med Veltassa.
Eftersom studiens design inte tillät fortsatt behandling
vid S-kalium ≥ 5,5 mmol/l kunde inte magnituden av ökning
i S-kalium till fullo utvärderas.

Tabell I. Studie OPAL-HF del A: primärt effektmått.

Total startdos per dygn
(delades på två doseringstillfällen)

patiromer 8,4 g
(n = 90)

patiromer 16,8 g
(n = 147)

Alla
(n = 237*)

5,1–5,4 mmol/l

5,5–6,4 mmol/l

5,1–6,4 mmol/l

5,31

5,74

5,58

0,65 (0,55; 0,74)

1,23 (1,16; 1,31)

1,01 (0,95; 1,07)

Rubrik 1

S-kalium vid screening
Brödtext
Baslinje del A (medelvärde)
S-kalium (mmol/l)
Vecka 4
Sänkning i S-kalium (mmol/l)
(95 % KI)

* Sex patienter saknade värden på S-kalium efter dag 3. Dessa patienter är exkluderade i tabell I.

Tabell II. Studie RLY5016-301: Del B primärt effektmått.

Baslinje del B (medelvärde)
S-kalium (mmol/l)
Vecka 4
Ökning i S-kalium
(mmol/l) (95 % KI)

placebo
(n = 52)

patiromer
(n = 55)

4,45

4,49

0,72 (0,46; 0,99)

0,00 (–0,30; 0,30)
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Studie AMETHYST-DN (RLY506-205)
Totalt 304 patienter behandlades med patiromer i denna öppna
studie upp till 52 veckor. Alla inkluderade patienter hade hyperkalemi, CKD och typ 2-diabetes mellitus samt stabila doser av
RAASi. Patienter med lätt hyperkalemi (> 5,0–5,5 mmol/l,
grupp 1) randomiserades till en startdos av patiromer på
antingen 8,4 g, 16,8 g eller 25,2 g per dag medan patienterna
med måttlig hyperkalemi (> 5,5–5,9 mmol/l, grupp 2) fick en
startdos på antingen 16,8 g, 25,2 g eller 33,6 g per dag, delat
på två doseringstillfällen.
Oavsett initialt värde på S-kalium och startdos så var kaliumvärdet lägre jämfört med baslinjen vid varje mättillfälle. Vid
vecka 28 hade 89 % i grupp 1 och 95 % i grupp 2 S-kalium inom
normalintervallet. Efter 52 veckors behandling hade 85 % i
grupp 1 och 90 % i grupp 2 S-kalium inom normalintervallet.
Totalt cirka en tredjedel avbröt studien innan 52 veckor
hade gått, cirka 15 % på grund av säkerhetsrelaterade orsaker
inklusive 2,3 % hypokalemi och 2,3 % hyperkalemi.
Säkerhet
Totalt 666 patienter som behandlades med aktiv substans
(patiromer) och 49 patienter som fick placebo i fas II och
III-studier utgör det huvudsakliga underlaget för säkerhetsbedömningen för den godkända indikationen. Av dessa
666 patienter hade totalt 584 exponerats i mer än fyra veckor,
219 i ≥ 6 månader och 149 mer än ett år.
Biverkningar rapporterades hos 61 % av de 666 patienterna
och de vanligaste var gastrointestinala besvär. De biverkningar som rapporterades mest frekvent (> 5 %) var konstipation
(7,2 %), hypomagnesemi (5,3 %) och kronisk njursvikt
(5,4 %). Allvarliga biverkningar rapporterades hos 8 % där de
vanligaste var hjärtsjukdomar (2,4 %), vilket inte är oväntat i
denna patientpopulation med kronisk njursvikt. Frekvensen
av framför allt gastrointestinala biverkningar kan vara högre
än det som rapporterats i kliniska studier, när den dagliga
dosen ges som singeldos.

Gastrointestinala biverkningar
Gastrointestinal stenos och ischemi samt komplikationer av
detta (nekros och perforation) har i sällsynta fall rapporterats
hos patienter som behandlas med andra katjon bindare
såsom till exempel Resonium. I de kliniska studier som låg
till grund för godkännandet av Veltassa noterades inte några
sådana allvarliga fall. En förklaring till detta kan vara att
patienter med en anamnes på allvarliga gastrointestinala
sjukdomar eller tidigare större GI -kirurgi inte inkluderades
i dessa studier och att antal patienter som har behandlats
med Veltassa är fortfarande begränsad. Nyttan satt i relation
till riskerna med behandlingen bör utvärderas noga före
insättandet och kontinuerligt under behandling av patienter
med risk för obstruktiv tarmsjukdom.

Hypokalemi
Hypokalemi (S-kalium < 3,5 mmol/l) rapporterades hos
4,7 % av alla patienter som behandlades med Veltassa. Ingen
patient hade S-kalium < 3,0 mmol/l.

Hypomagnesemi
Hypomagnesemi (S-magnesium < 0,58 mmol/l) rapporterades hos 9 % av de patienter som behandlades med Veltassa.
Magnesium i serum bör följas under den första behandlingsmånaden och magnesiumkomplettering övervägas vid behov.

Hyperkalcemi
Veltassa innehåller kalcium som en del av motjonens komplex.
Medelvärdet av S-kalcium vid baslinjen var 2,32 mmol/l och
2,37 mmol/l efter 12 veckors behandling. Totalt hade 3 % av
patientera ett S-kalcium > 2,75 mmol/l vid någon tidpunkt.
Även om förändringarna av kalciumvärdena var små i de kliniska
studierna bör nyttan och riskerna med användning av Veltassa
noga utvärderas hos patienter med risk för hyperkalcemi.
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Interaktioner
Veltassa kan binda oralt samadministrerade läkemedel så att
absorptionen av dem påverkas. Som förebyggande åtgärd
rekommenderas därför ett intervall på minst 3 timmar före
och efter administrering av Veltassa och andra orala läkemedel.
För fullständig information om interaktioner, se produktresumén.

Läkemedelsverkets värdering
Veltassa har visat en god kaliumsänkande effekt i de kliniska studierna som inkluderade nästan enbart patienter
med hyperkalemi vid kronisk predialytisk njursvikt och
R AASi-behandling. Med tanke på att verkningsmekanismen inte är specifik för denna etiologi kan man förvänta sig en likvärdig effekt även vid kronisk hyperkalemi
i samband med andra tillstånd. Veltassa ska inte användas
vid akut behandling av hyperkalemi. Risken för svåra
gastrointestinala biverkningar måste beaktas speciellt hos
patienter med risk för obstruktiv tarmsjukdom. Veltassa
ska administreras minst 3 timmar före eller efter andra
orala läkemedel för att minska risken för interaktioner,
vilket kan begränsa användningen.
Veltassa är ett nytt behandlingsalternativ för
patienter med kronisk hyperkalemi. Effekten och säkerheten jämfört med andra kaliumsänkande läkemedel
har inte studerats i några av de kliniska studierna inför
godkännandet.

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

Litteratur
En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för
godkännandet finns i European Public Assessment Report
(EPAR) www.ema.europa.eu.
Nedanstående publicerade referenser har inte granskats
av Läkemedelsverket:
1.

2.
3.

Pitt B, et al. Effect of patiromer on reducing serum potassium and
preventing recurrent hyperkalaemia in patients with heart failure and
chronic kidney disease on R AAS inhibitors. Eur J Heart Fail. 2015
Oct;17(10):1057-65.
Weir MR, et al. Patiromer in patients with kidney disease and hyperkalemia receiving R AAS inhibitors. N Engl J Med. 2015;372(3):211-21.
Bakris GL, et al. Effect of patiromer on serum potassium levels in
patients with hyperkalemia and diabetic kidney disease: the AMETHYST-DN randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(2):151-61.
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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.

Cabometyx (cabozantinib) mot njurcancer
ingår i högkostnadsskyddet
Cabometyx används för behandling av vuxna patienter med
avancerad njurcancer (Renal Cell Carcinoma, RCC) efter tidigare vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF)-riktad behandling.
TLV bedömer att njurcancer har en mycket hög svårighetgrad.
Läkemedlen Opdivo och Cabometyx rekommenderas till
patienter med njurcancer som förvärrats efter annan tidigare
behandling. TLV bedömer att Cabometyx och Opdivo har
jämförbar effekt. Opdivo har varit föremål för en nationell
upphandling och priset för Opdivo har sekretessbelagts av
landstingen. TLV har därför inte kunnat jämföra priset för
Opdivo med priset för Cabometyx. TLV har även använt
Afinitor som jämförelsealternativ. TLV bedömer att Cabometyx har en effektfördel jämfört med Afinitor. TLV har
haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen.
Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och
landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse
som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i beslutsunderlaget och som innebär att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att
kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen
och sjukdomens svårighetsgrad.
Beslutet gäller från den 1 april 2018.

Mavenclad (kladribin) ingår i högkostnadsskyddet
Mavenclad används vid behandling av högaktiv skovvis
multipel skleros, MS. TLV bedömer att sjukdomen som
Mavenclad behandlar har en hög svårighetsgrad. Mavenclad
är godkänt för vuxna patienter med högaktiv skovvis MS
som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.
Mavenclad har i kliniska studier visats minska förekomsten
av skov och dämpa utvecklingen av funktionsnedsättning
vid högaktiv MS jämfört med placebo. Mavenclad är en
tablettbehandling som ges som två kurer under det första
och det andra behandlingsåret. Därefter krävs ingen ytterligare behandling år tre och fyra. Återinsättning av Mavenclad

efter fyra år har inte studerats. TLV:s hälsoekonomiska
utredning visar att kostnaden för Mavenclad är lägre än kostnaden för behandling med läkemedlet Gilenya (fingolimod)
som TLV bedömt vara det mest relevanta jämförelsealternativet. Mot bakgrund av detta bedöms kostnaden för Mavenclad
vara rimlig i förhållande till den nytta läkemedlet ger.
Beslutet gäller från den 23 mars 2018.

Xiapex (kollagenas, clostridium histolyticum)
ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
Xiapex används vid behandling av Peyronies sjukdom. Subventionsbegränsningen innebär att läkemedlet endast ingår
i högkostnadsskyddet för patienter med Peyronies sjukdom
när penis har en kurvaturdeformitet på minst 60 grader och
när graftingkirurgi i slutenvården är ett relevant behandlingsalternativ. Vid Peyronies sjukdom har det bildats ett
plack på penis som leder till att penis böjer sig i samband
med erektion vilket kan leda till nedsatt sexualfunktion.
Peyronies sjukdom kan antingen behandlas med kirurgi i
öppenvård med plikering eller i slutenvård. Graftingkirurgi
sker i slutenvården. Xiapexbehandling är ett alternativ till
kirurgiska behandlingar. Behandling med Xiapex är kostnadsbesparande när det ersätter kirurgi i slutenvård, men
inte när det ersätter kirurgi i öppenvård. TLV beslutar att
Xiapex ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet
för behandling av Peyronies sjukdom när penis har en kurvaturdeformitet på minst 60 grader och graftingkirurgi inom
slutenvården är det relevanta behandlingsalternativet.
Beslutet gäller från den 23 mars 2018.

Domperidon Ebb (domperidon) ingår i
högkostnadsskyddet med begränsning
Domperidon Ebb används för att lindra eller förhindra
illamående och kräkningar. Subventionsbegränsningen
innebär att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet
för patienter med Parkinsons sjukdom. Domperidon Ebb är
en stödjande behandling för att vissa patienter ska kunna
börja med adekvat medicinering mot Parkinsons sjukdom.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
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Utan Domperidon Ebb kommer patienter med biverkningar
troligen behöva byta till avsevärt dyrare behandling mot
Parkinsons sjukdom. Det finns läkemedel mot illamående
och kräkningar med lägre kostnad än Domperidon Ebb.
Dessa är dock olämpliga att använda vid Parkinsons sjukdom. TLV bedömer att kostnaden för Domperidon Ebb är
godtagbar för behandling av patienter med Parkinsons
sjukdom men inte för behandling av andra patienter med
illamående och kräkningar.
Beslutet gäller från den 23 mars 2018.

per kvalitetsjusterat levnadsår vara hög. I förhållande till
sjukdomens mycket höga svårighetsgraden anser TLV dock
att kostnaden är rimlig. Faslodex fick i september 2016 subvention för behandling i andra linjen, med begränsning och
villkor. Eftersom Faslodex i och med detta beslut även subventioneras i första linjen, bedömer TLV att den tidigare
begränsningen inte längre är nödvändig. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Faslodex ska vara subventionerat
och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.
Beslutet gäller från den 25 januari 2018.

Kisqali (ribociklib) mot spridd bröstcancer
ingår i högkostnadsskyddet med villkor

Tremfya (guselkumab) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

Kisqali, i kombination med en aromatashämmare, används
för att behandla postmenopausala kvinnor med hormonreceptor- (HR-) positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2- (HER 2-) negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer, som initial endokrinbaserad behandling. Kisqali ingår i högkostnadsskyddet med ett villkor
som innebär att företaget ska komma in med en uppföljning
som redovisar hur Kisqali används i klinisk vardag senast
den 30 juni 2019. Studiedata har visat att patienter som
behandlats med en kombination av Kisqali och aromatashämmaren letrozol levde längre innan sjukdomen förvärrades
jämfört med om de behandlades med enbart letrozol. Även
om Kisqali i kombination med letrozol har visat bättre effekt
än behandling med enbart letrozol, är osäkerheten hög i de
hälsoekonomiska resultaten. Det är framförallt osäkert hur
tillägg av Kisqali påverkar överlevnad hos patienterna. TLV
har haft trepartsöverläggningar med företaget och landstingen. Inom ramen för dessa överläggningar har företaget och
landstingen kommit överens om en sidoöverenskommelse
som har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar
osäkerheter i behandlingens effekt på total överlevnad jämfört mot letrozol. Detta medför minskade osäkerheter i de
hälsoekonomiska beräkningarna samt att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden
är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och sjukdomens svårighetsgrad.
Beslutet gäller från den 1 februari 2018.

Tremfya är avsett för patienter med måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Begränsningen innebär att läkemedlet endast subventioneras
för patienter som behandlats med TNF-hämmare eller där
detta inte är lämpligt.
Tremfya har i kliniska studier visat god effekt på psoriasis
där många patienter uppnått utläkning av hudproblemen.
Kyntheum är det mest relevanta jämförelsealternativet till
Tremfya. Baserat på indirekta jämförelser bedömer TLV
att Tremfya uppvisar åtminstone jämförbar effekt med
Kyntheum. I enlighet med tidigare beslut från omprövningar
av TNF-hämmare har TLV beräknat kostnaden över en
treårsperiod. I dessa omprövningar har indikationen plackpsoriasis ingått. Över en treårsperiod är kostnaden för
Tremfya lägre än för Kyntheum. Företaget har inte visat att
Tremfya har en rimlig kostnad i förhållande till TNF-hämmare. TLV har därför beslutat att Tremfya subventioneras för
patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där
detta inte är lämpligt.
Beslutet gäller från den 26 januari 2018.

Faslodex (fulvestrant) ingår nu i högkostnadsskyddet med generell subvention
Faslodex används vid behandling av postmenopausala
kvinnor med östrogenreceptorpositiv lokalt avancerad eller
metastaserad bröstcancer som inte tidigare fått endokrin
behandling. I underlaget ingår en hälsoekonomisk jämförelse med aromatashämmaren anastrozol. Studier visar att patienter som behandlats med Faslodex lever längre innan
sjukdomen förvärras jämfört med om de behandlades med
anastrozol. I jämförelse med anastrozol bedöms kostnaden

Xarelto (rivoroxaban) 2,5 mg ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention
Begränsningen för Xarelto 2,5 mg innebär att läkemedlet
subventioneras för de patienter för vilka behandling med
Brilique 90 mg inte är lämpligt. Xarelto ingår sedan tidigare
i högkostnadsskyddet i andra styrkor och för andra patientgrupper. Xarelto i styrkan 2,5 mg används tillsammans med
acetylsalicylsyra (ASA) eller med ASA och klopidogrel eller
tiklopedin för att förhindra att vuxna patienter som haft en
akut kranskärlssjukdom får nya allvarliga hjärt-kärlhändelser
såsom hjärtinfarkt eller stroke. Socialstyrelsen rekommenderar att Brilique i styrkan 90 mg används vid förebyggande
behandling av vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom.
Baserat på en indirekt jämförelse bedömde TLV att det inte
går att avgöra om det föreligger en skillnad i effekt mellan
behandling med Xarelto 2,5 mg och behandling med Brilique
90 mg och utgick därför från att de är jämförbara i effekt.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
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Behandlingskostnaden är dock högre för Xarelto 2,5 mg i
kombination med ASA och klopidogrel jämfört med Brilique 90 mg i kombination med ASA. Därför bedömde TLV
att Xarelto 2,5 mg inte har en rimlig kostnad i förhållande
till Brilique 90 mg. Utifrån företagets och TLV:s analyser
bedömde TLV att kostnaden för Xarelto 2,5 mg är rimlig i
förhållande till läkemedlets nytta i jämförelse mot endast
grundbehandling med ASA och klopidogrel. TLV beslutade
om begränsad subvention för Xarelto 2,5 mg till de patienter
för vilka Brilique 90 mg inte är lämpligt.
Beslutet gäller från den 26 januari 2018.

Rydapt (midostaurin) ingår i högkostnadsskyddet
Rydapt är ett särläkemedel som används vid behandling av
vuxna som har akut myeloisk leukemi, AML, som är positiv
för mutation i FLT3-genen. Rydapt används tillsammans
med standardkemoterapibehandling samt därefter som enda
läkemedel som efterföljande underhållsbehandling.
Mot bakgrund av att sjukdomen har en mycket hög svårighetsgrad och att kostnaden bedöms som rimlig i förhållande
till nyttan av behandlingen, beslutar TLV att särläkemedlet
Rydapt ska ingå i högkostnadsskyddet.
Beslutet gäller från den 31 januari 2018.

Adempas (riociguat) ingår i högkostnadsskyddet med förändrad begränsning
Adempas (riociguat) är godkänt för behandling av pulmonell
arteriell hypertension (PAH) och kronisk tromboembolisk
pulmonell hypertension (CTEPH). Den förändrade begränsningen innebär att Adempas subventioneras till patienter
med CTEPH utan begränsning och till patienter med PAH
med begränsning då sildenafil eller tadalafil inte har haft
tillräcklig effekt. Adempas är det enda läkemedel som
är godkänt för behandling av CTEPH. TLV beslutade i
november 2014 att Adempas subventioneras med begränsning till patienter för vilka sildenafil och tadalafil inte har
haft tillräcklig effekt. TLV:s beslut överklagades i den del av
indikationen som avser behandling av patienter med
CTEPH. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet
och förvaltningsrättens dom överklagades sedan till Kammarrätten i Stockholm som återförvisade ärendet till TLV för förnyad prövning. TLV har därmed återigen prövat huruvida
Adempas uppfyller kriterierna i förmånslagen för att subventioneras vid behandling av CTEPH. TLV bedömer att det mest
relevanta jämförelsealternativet till Adempas är ingen behandling, i den del av indikationen som omfattar behandling av
CTEPH. TLV bedömer att kostnaden för behandling av
CTEPH är rimlig i förhållande till den nytta behandling med
Adempas ger.
Beslutet gäller från den 1 mars 2018.

Adynovi ingår i högkostnadsskyddet
med uppföljningsvillkor
Adynovi är rekombinant framställt och är godkänt för
behandling och förebyggande av blödning hos patienter
med hemofili A som är tolv år och äldre. TLV har tidigare
bedömt att samtliga faktor VIII-koncentrat är effektmässigt
jämförbara. Adynovi har, i likhet med Elocta, en längre halveringstid än övriga rekombinanta faktor VIII-koncentrat inom
läkemedelsförmånerna. TLV bedömer att farmakokinetiken
hos Adynovi är likvärdig med farmakokinetiken hos Elocta
för patienter som är tolv år och äldre. Den totala veckodosen
för Adynovi är jämförbar med den för Elocta. TLV bedömer,
i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ till
Adynovi är Elocta. Det ansökta priset för Adynovi är
6,15 kronor per internationell enhet (IE) till apotekens
inköpspris (AIP), vilket är samma pris per enhet som för
jämförelsealternativet Elocta, till jämförbar effekt. TLV:s
bedömning är därför att kostnaden för Adynovi är rimlig i
förhållande till nyttan. Antagandet om att Adynovi kommer
att doseras med glesare doseringsintervall än övriga
FVIII-koncentrat, (med undantag för Elocta) är förenat
med stor osäkerhet. TLV bedömer därför att det finns behov
av att följa upp doseringen av Adynovi i klinisk vardag. Enligt
uppföljningsvillkoret ska företaget senast den 31 augusti
2021 redovisa hur Adynovi doseras i klinisk praxis i Sverige.
I och med detta beslut kommer även Adynovi att inkluderas i
den pågående omprövningen av faktor VIII-läkemedel.
Beslutet gäller från den 23 februari 2018.

Briviact (brivaracetam) ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
Briviact används som tilläggsbehandling vid behandling av
fokala anfall hos epilepsipatienter. Begränsningen innebär
att läkemedlet endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter
för vilka levetiracetam inte är lämpligt och som provat minst
en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt
av den. Substansen levetiracetam verkar på samma protein
som Briviact och patienter som behandlats med levetiracetam
som grundbehandling har inte fått någon ytterligare effekt
vid tillägg av Briviact. Patienter som avbrutit behandling
med levetiracetam på grund av biverkningar har dock fått
mindre biverkningar med Briviact och för dessa patienter
kan därför Briviact vara av nytta. TLV har jämfört Briviact
med Fycompa som innehåller substansen perampanel som i
likhet med Briviact endast ska användas som tilläggsbehandling. Effekt och biverkningsprofil bedöms vara jämförbara mellan Briviact och Fycompa. Kostnaden för Briviact
är högre än för levetiracetam, men samma som för Fycompa.
Fycompa har en begränsning till patienter som provat minst
en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt
av den.
Beslutet gäller från den 23 februari 2018.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se

I N F O R M AT I O N F R Å N L Ä K E M E D E L SV E R K E T 2 : 2 018

• 65

T LV

Ibrance (palbociklib) ingår i högkostnadsskyddet
Ibrance är indicerat för behandling av hormonreceptorpositiv (HR+), human epidermal tillväxtfaktorreceptor
2-negativ (HER2-) lokalt avancerad eller metastaserande
bröstcancer. Ibrance ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna med en begränsning till behandling i kombination
med en aromatashämmare. Nu ingår Ibrance även i kombination med Faslodex till kvinnor som tidigare erhållit hormonell behandling med aromatashämmare eller tamoxifen.
Även om Ibrance i kombination med Faslodex har visat
bättre effekt än behandling med enbart Faslodex, är
osäkerheten hög i de hälsoekonomiska resultaten. Det är
framförallt osäkert hur tillägg av Ibrance påverkar överlevnad
hos patienterna. Därför ska företaget inkomma med
uppdaterade överlevnadsdata från sin pågående studie senast
den 30 juni 2019. Inom ramen för den tidigare ansökan
tecknade företaget och landstingen en sidoöverenskommelse
för Ibrance. Sidoöverenskommelsen innehåller en riskdelning som hanterar osäkerheter i behandlingslängd. Sidoöverenskommelsen har utgjort en del av TLV:s beslutsunderlag i detta ärende. Detta medför minskade osäkerheter
i de hälsoekonomiska beräkningarna samt att behandlingskostnaderna minskar. Sammantaget bedömer TLV att kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen och
sjukdomens svårighetsgrad.
Beslutet gäller från den 23 februari 2018.

Utträden ur läkemedelsförmånerna
Besök denna sida på TLV:s webbplats för att ta del av månadsvisa sammanställningar över utträden http://www.tlv.
se/beslut/beslut-lakemedel/Begarda-uttraden-ur-lakemedelsformanerna/ variant tlv.se.

Prenumerera på nyheter om tandvård och läkemedel via e-post och RSS
Du kan prenumerera på nyheter om tandvård och läkemedel från TLV.
Gå in på www.tlv.se/nyhetsmejl. I en meny till vänster kan du välja att få beslut eller nyhetsbrev till din e-postadress, eller att
prenumerera på nyheter via RSS. Det kostar dig ingenting och du kan självklart avsluta prenumerationen när du vill. Du kan
också följa TLV på Twitter, @TLV_nyheter.

För dessa sidor ansvarar TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Helena Roslund, Box 22520, 104 22 Stockholm
Kontakt vid frågor: registrator@tlv.se
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