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❙ ❙ I artikeln »Järn kan mildra ospecifik
trötthet« (Läkartidningen 41/2003, si-
dan 3211) refererar Mats Danielsson ett
arbete i BMJ av Verdon och med-
arbetare om trötta kvinnor som blev pig-
gare av järn [1]. Rubriken kan locka
många trötta människor till våra apotek.
Man behöver inte gå till doktorn, efter-
som järntabletter och järnmixturer är re-
ceptbefriade. Medicinen är billig men
behandlingen kan vara kontroversiell.

Ärftlig hemokromatos
I de svar som artikeln väckte i BMJ var-
nar Kumar för de risker som okontrolle-
rad järnbehandling kan innebära för in-
divider med ärftlig hemokromatos [2],
vilket påpekats av Borch-Iohnsen och
Hauge [3]. Detta tillstånd har visat sig
vara vanligare än vi trott, kan ge trötthet
som symtom, och det finns tyvärr 
patienter som ovetande om sitt tillstånd
tagit järntabletter mot sin trötthet.

Järnförgiftning hos barn
Risken för akut järnförgiftning hos barn
som fått tag på moderns järntabletter är
väl känd. Mindre väl känt är att järn-
tablettätande kan leda till kronisk järn-
förgiftning. Man har tidigare trott att vi
är skyddade mot skadligt järn genom att
tarmen blockerar fortsatt järnupptag när
järndepåerna är fyllda. Nyligen har en
norsk studie kunnat visa att så inte är fal-
let [4]. Tjugoen patienter visade sig ha
järnöverskott i levern som vid hemokro-
matos trots att de saknade anlag för sjuk-
domen. Av dessa hade 17 (16 kvinnor, 1
man) haft ett nästan dagligt järnintag
som sträckt sig över 5 till 50 år! Ofta

hade det startat under graviditet och se-
dan fortsatt.

Ett symtom som skall värderas
Trötthet är vanligt, ibland kan järnbrist
vara orsaken. Men järnbrist är ett sym-
tom vars bakgrund skall värderas. Okon-
trollerad järnbehandling kan exempelvis
fördröja diagnos av blödande koloncan-
cer.

Om vi i Sverige ska fortsätta att sälja
järntabletter utan recept är det apotekens
ansvar att höra sig för på vilken grund
behandlingen sker. Enbart trötthet räck-
er inte!
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Järnbrist är ett symtom 
vars bakgrund skall värderas

❙ ❙ Följande är hämtat från en mindre
landstingsvårdcentral i Sverige. Jag var
tillfälligt där under två veckor. Direkt till
mitt konsultationsrum ringde läkeme-
delskonsulenter eller deras ombud flera
gånger varje dag. 

Det visade sig att en ST-läkare som
arbetat i rummet under ett års tid lämnat
ut direktnumret och själv satt i system att
boka. Detta trots att det enligt ansvarig
läkarsekreterare varit rutin att alla läke-
medelskonsulenter som önskade pro-
duktinformera skulle kontakta henne för
bokning av läkartid. 

Läkemedelsluncher finns under det
aktuella året inbokade på tre–fyra av ST-
läkarens fyra veckoarbetsdagar. Produk-
ter som var aktuella följer inget mönster

svarande mot en ST-läkares utbildnings-
behov. Många av produkterna är andra-
handspreparat och sådana som Läkeme-
delsverket bedömt inte tillför något vä-
sentligt nytt. Något mönster motsvaran-
de lokala läkemedelskommitténs re-
kommendation skönjs inte heller. 

Någon planerad del av målrelaterad
ST kan inte anas i bokningsmönstret.
Handledaren har enligt uppgift inte för-
sökt stävja detta bruk av läkemedelskon-
sulenterna, utan verkar snarare genom
passivitet ha givit stöd, t ex genom att
deltaga i luncherna.

Ulf Måwe

allmänläkare, Luleå
ulf@mawe.se

Läkemedelslunch varje dag

ZOC har likvärdig effekt med metopro-
lol tartrat efter hjärtinfarkt [1] eftersom
denna beredning har en mycket gynn-
sam effekt på överlevnaden även i två
doser per dygn [2].

Surrogatmarkörer och skattningar
Diskussionen av Johnsson och Åberg
kring farmakokinetik och dynamik är sä-
kert korrekt, men varför betablockerare
hjälper vid hjärtsvikt vet vi inte säkert.
Det finns tyvärr inte någon dos–effekt-
studie med metoprolol av effekterna på
sjuklighet och dödlighet. Vi får därför
använda surrogatmarkörer och skatt-
ningar. Vid kronisk hjärtsvikt har såda-
na resonemang tyvärr givit vilseledande
förhoppningar vid flera andra behand-
lingar. Ytterst blir det därför fynden från
de randomiserade studierna som får vara
vägledande. Jag menar att då visar 
COMET att karvedilol är bättre än meto-
prolol tartrat, särskilt i de använda do-
serna.

Det är därför betydelsefullt att de pa-
tienter som nu behandlas med metopro-
lol tartrat får en annan behandling. Det
blir upp till respektive läkare att byta till
något av de tre dokumenterade prepara-
ten,  bisoprolol (Emconcor), karvedilol
(Kredex) eller metoprolol succinat (Se-
loken ZOC). 

Öka tillgängligheten
I vissa länder, exempelvis Storbritanni-
en, Grekland och Australien, står då va-
let mellan karvedilol och bisoprolol ef-
tersom metoprolol succinat (Seloken
ZOC) inte finns tillgängligt där. Om suc-
cinatberedningen är viktig för rätt be-
handlingseffekt uppmanar jag AstraZe-
neca att medverka till att den också görs
tillgänglig där för att man skall undvika
såväl sammanblandning som felbehand-
ling med metoprolol tartrat. Behandling
med rätt betablockerare vid hjärtsvikt är
livräddande men fortfarande underut-
nyttjad.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Författaren har erhållit forsk-
ningsanslag från AstraZeneca.
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