
 1

www.skane.se/lakemedelsradet

Läkemedelsbulletinen 
Utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne

Nr 9 • NOVEMBER 2018

Oro, rädsla eller ångestsyndrom?
Psykiatriska tillstånd är totalt 
sett den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning och bland dessa är  
ångesttillstånd en vanlig sjukskriv-
ningsorsak. Tjugofem procent 
av befolkningen drabbas någon 
gång under livet av ångestsyn-
drom, något oftare hos kvinnor 
med en livstidsprevalens på drygt 
30 %. Ångestsjukdomar ger såle-
des upphov till mycket lidande för 
individen och anhöriga men inne-
bär även betydande kostnader för 
samhället.

Terapigrupp psykiatri kommer 
inför 2019 att revidera bakgrunds-
materialets ångestkapitel med 
en kort genomgång av de vanli-
gaste ångestsyndromen inklusive 
tvångssyndrom och posttrauma-
tiskt stressyndrom (PTSD), samt 
stöd vid diagnostik och förslag på 
skattningsskalor för utvärdering 
av behandling.

Oro, rädsla och ångest
Känslor som oro och rädsla är en del 
av livet. Om patientens oro kopplad till 
livshändelser eller en utsatt situation 
ska den behandlas därefter, med psyko- 
sociala stödåtgärder. Oro eller rädsla 
som inte kopplas till livsomständigheter 
eller ett överhängande hot kan benämnas 
som ångest. Ångestsymtom kan ta sig 
många uttryck, alltifrån en malande obe-
hagskänsla i kroppen till panikattacker 
som kan vara så intensiva att den drab-
bade är övertygad om att den kommer att  
dö. Ångest är ofta, till skillnad från rädsla, 
kopplad till passivitet och hjälplöshet  
vilket kan fördjupa patientens känsla av 
utsatthet. Etiologin bakom ångestsyn-
drom, tvångssyndrom och PTSD är inte 
klarlagd. De neurobiologiska mekanis-

merna har delvis förklarats i djurmodeller 
och hos människa och det är visat att det 
föreligger över- respektive underaktivitet 
i olika hjärnregioner. Vilka regioner som 
är involverade speglar de olika ångestsyn-
dromens likheter och skillnader. 

Man har med hjälp av funktionell hjärn-
avbildningsteknik exempelvis kunnat visa 
att amygdala uppvisar hyperreaktivitet 
hos patienter med PTSD medan nyckel- 
områden i prefrontal kortex (PFC) upp-
visar underaktivitet. Det är känt att PFC 
har en reglerande och hämmande funk-
tion av amygdala vars överaktivitet initie-
rar kamp och flyktbeteende via aktivering 
av det autonoma nervsystemet. 

Tvångssyndrom tros ha sin genes i en oba-
lans i de funktionella kopplingarna mellan 
orbitofrontala kortex, främre cingulum 
samt de basala ganglierna. Denna oba-
lans skapar en felsignal som ger en känsla 
av att handlingen man utfört blev fel. Det 
uppkommer därmed ett behov av att kor-
rigera handlingen. Om den inte korrigeras 
ger det upphov till ångestsymtom. 

Ångestsymtom
Ångest är ett vanligt förekommande sym-
tom vid psykisk och somatisk sjukdom. 
Det är exempelvis fullt naturligt att känna 
oro när man fått besked om att man bär 
en kronisk eller livshotande sjukdom. 
Denna oro kan i sin förlängning ge pani-
kattacker. Man har i studier kunnat visa 
att astmatiker med ångestsymtom söker 
vård betydligt oftare än astmatiker utan 
ångestsymtom. Dessa patienter är vikti-
ga att identifiera för att behandla ångest- 
symtomen. Andra vanliga somatiska 
sjukdomar som angina, KOL, GI-sjuk-
domar etc kan på samma sätt ge ångest-
besvär.

Nydebuterad ångest hos en äldre patient 
kan vara ett uttryck för att patienten har 
en neurodegenerativ sjukdom.

Patienter med andra psykiska sjukdomar 
såsom depression, psykossjukdom och 
substansberoende drabbas ofta av ångest- 
symtom. I de här fallen är ångesten sekun-
där till grundsjukdomen. Åtgärder ska 
inriktas på att optimera behandlingen 
för grundsjukdomen.

http://www.skane.se/lakemedelsradet
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Ångestsyndrom inklusive tvångs-
syndrom och PTSD
Bland de psykiatriska sjukdomarna före-
kommer ett antal ångestsyndrom, där 
ångesten är central i sjukdomsbilden. Till 
ångestsyndromen räknas bland annat 
generaliserat ångestsyndrom, social ång-
est och paniksyndrom. Symtomatologin 
mellan de olika ångestsyndromen kan 
vara överlappande och ibland gå in i var-
andra. Utredning av ångestsyndrom kan 
således vara komplicerad varför terapi-
grupp psykiatri tagit fram en modell som 
kan fungera som stöd vid utredning. Den-
na modell med tillhörande skattningsska-
lor presenteras ovan samt i bakgrunds-
material 2019. Det är viktigt att sätta 
korrekt diagnos inför att man ska inleda 
behandling och följa upp densamma. 
Inför behandlingsstart görs en baslinje- 
mätning med skattningsformulär och 
man följer lämpligen upp denna skattning 
vid återbesök för att värdera behand-
lingsutfall. Behandlare och patient får på 

så sätt en god bild av hur symtomutveck-
lingen ser ut. Farmakologisk behandling 
av ångestsyndrom har liksom psykoterapi 
god evidens. Om interventioner inte ger 
symtomlindring bör man byta behand-
lingsstrategi. 

I ångestsyndromens natur ligger ett bety-
dande inslag av undvikande, man vill 
slippa exponeras för det man oroar sig 
för. Att undvika en situation kan leda till 
att ångestsyndromet fördjupas, breder ut 
sig och påverkar andra situationer i livet. 
Detta är något att ha i åtanke när man 
överväger sjukskrivning.

Farmakologisk behandling
Initiering av farmakologisk behandling 
kan ta tid och kräver regelbunden kon-
takt med patienten för uppföljning av 
behandlingssvar och dosjustering. För-
stahandsval vid behandling av ångest-
syndrom är SSRI, se bakgrundsmaterial. 
Patienter med ångestproblematik är ofta 

uppmärksamma på somatiska symtom 
varför noggrann information om vanliga 
biverkningar och att dessa ofta är av 
övergående karaktär krävs. Vidare sker 
initiering av behandling med lägre dos 
och upptitrering är långsammare än vid 
depressionsbehandling, allt för att und-
vika biverkansbesvär och öka följsam-
het. Målet med behandling är signifikant 
symtomreduktion. För att nå dit krävs 
inte sällan högre doser än vid antidepres-
siv behandling. 

Terapigrupp Psykiatri
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Varning kring Hydroklortiazid  
– hur hanterar vi detta? 

AstraZeneca har nyligen, i samråd med EMA och Läkeme-
delsverket, gått ut med en varning till alla förskrivare angå-
ende risken för icke melanom hudcancer vid långtidsbe-
handling med hydroklortiazid (HCTZ). 

Varningen bygger på två välgjorda danska registerstudier i 
vilka man sett en riskökning för skivepitelcancer och basal-
cellscancer hos personer som stått på höga doser HCTZ 
under lång tid. I en av studierna har man beräknat att 11% av 
alla fall med läppcancer (skivepitelcancer) kunde associeras 
med en hög användning av HCTZ. Man har kompenserat 
för en rad confounders, dock inte för solexposition, hud-
typ och rökning. En känd riskfaktor för icke melanom hud-
cancer är den kumulativa solexpositionen.  HCTZ är foto-
toxiskt precis som flera andra läkemedel, bl a furosemid. 
Fotosensibiliserande effekter av HCTZ kan vara en möjlig 
mekanism för icke melanom hudcancer. 

I en av studierna var det vanligare med läppcancer hos per-
soner med kort utbildning. Man kan spekulera om det i denna 
grupp finns en högre andel som arbetar utomhus.

Hur ska vi hantera detta i kliniken?
Vi har diskuterat de praktiska konsekvenserna i läkeme-
delskommittéernas nationella nätverk. För närvarande finns 
det inte anledning att informera alla patienter som står på 
HCTZ om en ökad risk för icke melanom hudcancer. Denna 
bedömning skulle kunna förändras när eller om vi får mer 
information i frågan. Vi ska fortsätta att använda HCTZ 
när det är medicinskt motiverat. Däremot blir det extra vik-
tigt att informera om att använda potent solskydd. På läp-
parna och i ansiktet rekommenderas solskyddsfaktor 50 för 
patienter som arbetar utomhus. Dessutom är det alltid vik-
tigt att påminna om de allmänna solråden.

Bengt Ljungberg
Ordförande Läkemedelsrådet

Behandling av svamp-
orsakad extern otit
Örondroppar Locacorten-Vioform, som varit de enda med 
effekt mot svamp, har varit restnoterade i över ett år. Vad 
kan man då göra med patienter med svamporsakad extern 
otit?

Som alltid är rensugning en hörnpelare i behandlingen. 
Efter noggrann rengöring kan man pensla med Gentianavi-
olett (Metylrosanilin APL 0,1%), vilket också i uttalade fall 
kan användas på tamponad. Om man inte använder tampo-
nad lämnas hörselgången torr och luftad och patienten tas 
tillbaka inom en vecka för ny rengöring och pensling. Anti-
mykotiska hudkrämer (Canesten, Pevaryl eller till och med 
Betnovat med chinoform) kan också användas på tampo-
nad. Tamponader lämnas i hörselgången förslagsvis i 2-3 
dagar. Beroende på hur mycket detritus som funnits att ren-
suga kan tamponaddragningen utföras av läkaren, som då 
också kan rensuga och pensla hörselgången på nytt, eller så 
drar patienten tamponaden själv, och man avvaktar ytterli-
gare med återbesöket. 

Borsyredroppar har en god antimykotisk effekt och kan för-
skrivas ex tempore (Borsyra APL 3%), men det tar dessvär-
re någon vecka för apoteken att få hem dropparna. Dosering 
3-4 droppar 2-3 ggr dagligen i cirka en vecka.

Marie Gisselsson- Solén
För Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård
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Boka redan nu in Skånes återkommande utbildningsdag kring läke-
medel och kliniska vardagsproblem! Programmet dubbleras så du 
kan välja att komma antingen 20 eller 21 mars 2019 (OBS! i v.12 
istället för i v.10). Inbjudan och program skickas ut till förskrivare 
m fl i början av januari 2019 och på Vårdgivare Skåne kommer det 
att finnas uppdaterad information när det närmar sig. Mässan har 
ett omfattande program med föreläsningar, parallella sessioner och 
utställningar.

Målsättningen med Läkemedel i Skåne är:
• möjlighet till diskussion kring bakgrund till de preparatval som 

gjorts på Skånelistan
• att erbjuda en bred utbildning i läkemedelsfrågor
• att du som förskrivare ska vara delaktig i Skånes läkemedelshan-

tering

Målgrupper:
• läkare i offentlig och privat vård i Skåne
• tandläkare, tandhygienister, sjuksköterskor och barnmorskor 

med förskrivningsrätt i offentlig och privat vård i Skåne
• övrig personal som arbetar med läkemedel (t ex sjuksköterskor 

utan förskrivningsrätt, apotekspersonal) inom eller i anslutning 
till hälso- och sjukvården i Skåne

• studenter inom utbildningar till ovanstående
• politiker och tjänstemän i Region Skåne

LÄKEMEDEL I SKÅNE 2019 
– boka redan nu in 20 och 21 mars 2019!

Behandling med pankreasenzymer har på senare tid aktualiserats, inte minst genom 
marknadsföring av läkemedlet Creon®. Frågan är om det verkligen finns en väldig 
massa människor som idag inte får behandling trots att de lider av gastrointestinala 
symptom, bristtillstånd och viktnedgång beroende på EPI? 

Först och främst måste man komma ihåg att EPI inte är en grundsjukdom utan ett 
sekundärt tillstånd. Den vanligaste orsaken är kronisk pankreatit men även diabetes, 
kirurgi och cancer kan ligga bakom. Det är således viktigt att utreda orsaken i första 
hand. Att screena patienter med tarmbesvär med f-elastas är tveksamt, dels då sva-
ret inte ensamt kan utgöra indikation för behandling och dels för att analysen kostar  
1 300 kr. 

Till patienter med klarlagd orsak och verifierad, symptomgivande EPI är det självklart 
viktigt att ge behandling för att åtgärda bristtillstånd och lindra symptom. Det är mer 
komplicerat att sätta in behandling mot diffusa symptom, som sannolikt oftast orsakas 
av funktionell tarmsjukdom. Målet med behandlingen bör bestämmas i förväg så att 
det går att utvärdera efter en testperiod på tre till fyra veckor.

Behandling med pankreasenzym är effektiv och riskfri och skall naturligtvis ges när 
indikation finns. Eftersom behandlingen kostar ca 15 000 kr per år för den rekommen-
derade, initiala doseringen (Creon 25000, 8 kapslar/dygn) är det viktigt att undvika 
överförskrivning.

Jörgen Torp
Terapigrupp Gastroenterologi

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) 
– ett underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd?

Amilorid försvinner 
från svenska  
marknaden
Amilorid Mylan 5 mg, 100 och 250 
tabletter, kommer inte längre till-
handahållas på grund av tillverk-
ningsproblem.

Det finns inget annat läkemedel på 
svenska marknaden som innehåller 
enbart amilorid, men det finns kom-
binationsprodukter med hydroklor-
tiazid.

Amilorid tablett 5 mg från andra 
företag finns för eventuell licensför-
skrivning.
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