
tienten inte klarar att följa ordinationen
bör preparatet sättas ut.

Långtidseffekterna på benväven av
bisfosfonaterna är föga kända. Man bör
därför vara återhållsam vid använd-
ningen av dessa medel, särskilt hos yng-
re personer.

Patienter som får bisfosfonater bör
få D-vitamin- och kalciumtillskott.

Kalcitonin
Kalcitonin är en specifik osteoklast-

hämmare, men är inte godkänt på indi-
kationen osteoporos.

En rad mindre studier under ett till
två år har visat en viss effekt på benmi-
neraltätheten. Ett fåtal histologiska un-
dersökningar på kalcitoninbehandlade
patienter har inte visat patologiska för-
ändringar. I några studier har det visats
att kalcitonin under behandling med
steroider har positiv effekt på benmine-
raltätheten. Data avseende fraktureffekt
är bristfälliga. Kalcitonin ger inga all-
varliga biverkningar. Symtom som
kortvarigt illamående, rodnad och even-
tuell nasal irritation är vanliga.

Medlet förefaller ha en analgetisk ef-
fekt, men betydelsen av denna är om-
diskuterad.

Fluorider
Fluorider är potenta stimulerare av

osteoblastaktiviteten och ger en kraftig
ökning av benmineraltätheten. Ett stort
antal studier visar abnorm histologi vid
långtidsbehandling med fluorider. Det
är inte omöjligt att detta kan vara en do-
seringsfråga, eftersom en nyligen publi-
cerad studie inte visar tecken till mine-
raliseringsdefekt under loppet av tre års
behandling.

Den sistnämnda studien visade en
minskning i risken för kotfrakturer,
medan studier med andra doseringsre-
gimer har visat oförändrad, eller till och
med ökad, förekomst av frakturer.

Det råder fortsatt oklarhet om fluori-
dernas plats i behandlingen av osteo-
poros och hur de eventuellt ska dose-
ras.

Anabola steroider
Anabola steroider är registrerade för

behandling av osteoporos, men fraktur-
data saknas. En mindre studie visar ef-
fekt på benmineraltätheten.

Aktiva vitamin D-metaboliter
Dokumentationen av frakturföre-

byggande effekter är omdiskuterad. En
öppen studie kan indikera en viss sådan
effekt. Data över effekter på bentäthe-
ten är motstridande. Det föreligger risk
för hyperkalcemi vid användning av ak-
tivt vitamin D.

Andra läkemedel
Kliniska studier med parathormon,

tillväxthormon, östrogenliknande sub-
stanser (selektiva östrogenreceptormo-
difierare, tibolon och antiöstrogener)
pågår. Dokumentation avseende frak-
turförebyggande effekt saknas.

Läkemedelsval
Val mellan östrogener och bisfosfo-

nater till kvinnor. Östrogener är normalt
förstahandsval för den yngre delen av
den postmenopausala populationen. Ju
äldre en patient är, desto mer talar för
val av bisfosfonater framför östrogen.
Till de biologiskt sett allra äldsta kan
det vara aktuellt att ge enbart D-vitamin
och kalcium.

Val av bisfosfonat. För närvarande
står valet mellan etidronat och alendro-
nat. Det föreligger inga direkta jämfö-
rande studier mellan dessa två läkeme-
del. För alendronat talar mer solid do-
kumentation avseende antifrakturef-
fekt. Det föreligger skillnad i biverk-
ningsprofilen.

Kombination av östrogener och bis-
fosfonater. Det saknas tillräcklig doku-
mentation avseende eventuell additiv
effekt.

Övriga typer av osteoporosläkeme-
del. Dokumentationen är alltför begrän-
sad för att rutinmässigt bruk av dessa
medel ska kunna rekommenderas.

Farmakologisk intervention
Inför ställningstagande till interven-

tion bör man ta hänsyn till patientens
hela riskprofil. En benmassa under
»osteoporosgränsen» vid frånvaro av
andra riskfaktorer är i regel inte nog för
att intervenera med specifika läkeme-
del. På grund av begränsad erfarenhet
avseende både bentäthetsmätning och
osteoporosbehandling bör behandling-
en i första hand koncentreras till hög-
riskgrupper, för att eventuellt sedan ut-
vidgas till andra grupper. •

Akarbos kan ge
leverbiverkningar
Av tolv rapporter om biverk-

ningar av akarbos (Glucobay)
rörde två fall leverpåverkan, en
mer sällsynt skada som diskute-
ras närmare i Information från
Läkemedelsverket 6:96.

Glucobay godkändes i juni 1994 på
indikationen icke-insulinberoende dia-
betes mellitus där enbart kostbehand-
ling ej medför tillfredsställande effekt.
Dess effekt fås genom hämning av alfa-
glukosidaser i tunntarmsmukosan, vil-
ka ansvarar för den slutliga nedbryt-
ningen av icke-absorberbara polysac-
karider till absorberbara monosackari-
der. Den minskade nedbrytningen leder
till minskat upptag av glukos.

Glucobay absorberas i liten omfatt-
ning, medan absorptionen av dess ned-
brytningsprodukter tycks vara mer om-
fattande. Dosen anpassas individuellt
efter blodsockersvaret. En normal un-
derhållsdos, enligt Fass, är 100 mg × 3.

Försäljningen till och med andra
kvartalet 1996 motsvarar en förskriv-
ning som räcker till behandling av 2 000
patienter under ett år (personår).

Tolv rapporter om biverkningar har
inkommit. För nio av 14 biverkningar i
dessa rapporter är samband med Gluco-
bay misstänkt (fem flatulens/buksmär-
ta/diarré, två leverbiverkningar, ett ex-
antem och en parestesi). Eftersom gast-
rointestinala biverkningar är välkända
beskrivs bara leverbiverkningarna.

Fallbeskrivning
I de två rapporterade fallen med le-

verbiverkning observerades en reversi-
bel ökning av transaminaser. Här be-
skrivs ett fall. Den andra patienten hade
endast en lätt transaminasstegring.

Patienten var en 51-årig kvinna med
diabetes mellitus och hypertoni som
fick Glucophage bytt mot Glucobay.
Efter åtta månader noterades en ökning
av ALAT till 6 och av ASAT till 2,1.
Glucobay (300 mg/dag) sattes ut, och
patienten fick återigen Glucophage.
Transaminaserna hade normaliserats
cirka en månad senare. Leverproven var
normala såväl före insättningen som vid
uppföljning sex månader efter utsätt-
ningen av Glucobay.

Kommentar
I Fass 1996 anges transaminassteg-

ring som en sällsynt (< 1/1 000) biverk-
ning.

Under kliniska prövningar med Glu-
cobay observerades att ca 0,2 procent av
patienterna hade transaminasstegring
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Tabell I. Behandlingsvinst enligt frakturfre-
kvens i amerikanska studier.

Antal kvinnor som måste
behandlas i tre år för att

Frakturtyp en fraktur ska undvikas

Kotfraktur 14
Symtomgivande kotfraktur 37
Underarmsfraktur 48
Lårbenshalsfraktur 91
Någon symtomgivande fraktur 22



> 3 gånger övre normalgränsen (mot-
svarar ca 2 µkat/l).

Nyligen har tillverkaren redovisat en
internationell sammanställning av fall
med symtomgivande leverskada, där ett
klart misstänkt samband med Glucobay
finns hos minst tio patienter. Många av
dessa inträffade i Japan. Flertalet pati-
enter blev sjukhusvårdade på grund av
en kraftig transaminasstegring, i många
fall dessutom en ökning av bilirubin,
ALP och/eller gamma-GT. Debuten
kom normalt efter flera månader, och
normalisering skedde inom någon till
flera månader. Utredning kunde oftast
inte påvisa någon annan genes till le-
verpåverkan. Symtomgivande lever-
skada orsakad av akarbos är sannolikt
sällsynt.

Det är oklart huruvida akarbos eller
metaboliterna orsakar leverskadan.
Inga riskfaktorer för utveckling av le-
verskada under behandling med akar-
bos har identifierats, men i tidigare kli-
niska prövningar förefaller frekvensen
av transaminasstegring ha ökat med sti-
gande doser. Ett sådant samband kan ej
ses i fallen med symtomgivande lever-
skada där inga patienter hade tagit
högre doser än rekommenderat.

Det kan vara svårt att misstänka en
leverpåverkan hos patienterna, efter-
som akarbos ofta ger gastrointestinala
biverkningar. Regelbunden kontroll av
leverprov kan därför vara av värde. Att
leverskadan ofta debuterar efter många
månaders behandling betyder att man
bör beakta denna risk vid uppföljningen
och informera patienten om att söka lä-
kare vid avtackling eller sent debute-
rande symtom från gastrointestinalka-
nalen under behandlingen.

Rapporter om liknande eller nya bi-
verkningar, särskilt om de är allvarliga,
skickas till de regionala biverkningsen-
heterna eller direkt till Läkemedelsver-
ket. •

Den principiella överenskommelsen
omfattar hälsoövervakning under gravi-
ditet liksom preventivmedelsrådgiv-
ning, ungdomsmottagningsverksam-
het, föräldrautbildning och övrig utåt-
riktad förebyggande verksamhet. Dessa
olika delar av landet och samarbetsfor-
merna kan inte regleras i detalj

Aktörer inom mödrahälsovården är,
förutom barnmorskor, den medicinskt
verksamhetsansvariga läkaren samt pa-
tientansvariga läkare.

Den medicinskt verksamhetsansva-
riga läkaren (mödrahälsovårdsöverlä-
karen), som skall vara specialist i ob-
stetrik och gynekologi, ansvarar för po-
licy, vårdprogram, remissrutiner, fort-
bildning och kvalitetsutveckling. Den
patientansvariga läkaren kan vara gyne-
kolog eller allmänmedicinare med vid-
gad erfarenhet i obstetrik och gynekolo-
gi.

Kompetens och intresse
För att verksamheten skall fungera

bra är det viktigt att gynekologen, förut-
om kompetens i obstetrik och gyneko-
logi, också har ett engagemang och in-
tresse av förebyggande verksamhet, lik-
som att allmänläkaren, förutom sin all-
mänmedicinska kompetens och intresse
för förebyggande arbete, har en vidgad
erfarenhet av obstetrik och gynekologi.

Fördelningen mellan allmänläkare
och gynekologer kan variera i olika om-
råden. Det är viktigt att den som funge-
rar som patientansvarig läkare i mödra-
vården har en verksamhet av viss volym
för att underhålla erfarenhet och rutin.

Det medicinska innehållet i mödra-
vården bör följa det basprogram för
mödrahälsovård som finns framtaget av
en arbetsgrupp inom SFOG och de för-
slag som finns i Socialstyrelsens utred-
ning Hälsovård före, under och efter
graviditet (1996).

För preventivmedelsrådgivning

finns en expertrapport under utgivning
från Socialstyrelsen (1996), där moder-
na medicinska rekommendationer för
preventivmedelsrådgivning finns redo-
visade.

För att tillgodose behovet av medi-
cinsk utveckling, för att bibehålla hög
medicinsk kvalitet och för att kunna ge
rimligt kliniskt stöd till barnmorskorna,
som sköter normala graviditeter och
preventivmedelsrådgivning till friska
kvinnor, men som inte har utbildning
och kompetens att sköta motsvarande
till kvinnor med någon form av sjuk-
dom eller komplikation, bör SFOG,
SFAM och DLF samarbeta för att stär-
ka och utveckla läkarrollen inom kvin-
no-/mödrahälsovården. •
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Policydokument

Samarbete gynekologer–allmänläkare
i kvinno- och mödrahälsovården
Under hösten 1995 inbjöd

Svensk förening för allmänme-
dicin/Distriktsläkarföreningen
(SFAM/DLF) Svensk förening
för obstetrik och gynekologi
(SFOG) för diskussion om »vem
som gör vad» inom mödrahäl-
sovårdens olika områden. Från
SFOG utsågs tre representanter
till detta arbete. Nyligen har
parterna enats om detta samar-
betsdokument.


