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n Jörgen Engel m fl vänder  
sig i LT 19–20/2010 (sidorna 
1319-20) mot beskrivningen 
av disulfiram i Läkemedels-
boken, och mot det faktum 
att preparatet inte längre är 
upptaget på Stockholms läns 
läkemedelskommittés »Klo-
ka listan«[1]. Vi tackar för 
värdefulla synpunkter och 
vill framhålla att vi i grunden 
är positiva till användning av 
disulfiram för behandling av 
alkoholberoende.

I Läkemedelsboken [2] ges 
förslag på hur disulfiram kan 
ordineras, men samtidigt 
nämns att »akamprosat och 
naltrexon är likvärdiga – di-
sulfiram är det ’udda’ prepa-
ratet med svagast evidens ut-
ifrån moderna kriterier«, ett 
påstående som vi fortfarande 
anser rimligt, men vi stödjer 
gärna ett förtydligande i en 
kommande upplaga.

För Kloka listan görs en 
noggrann avvägning av flera 
faktorer – effekt, biverkning-
ar, säkerhet, miljöpåverkan, 
kostnad – och den samlade 
bedömningen har lett till att 
disulfiram för närvarande 
inte finns upptaget på listan. 

Kloka listan har två indel-
ningar, dels det så kallade 
bassortimentet, som ska mot-
svara cirka 80 procent av pri-
märvårdens läkemedelsan-
vändning, dels rekommenda-
tioner för specialiserad vård, 
det vill säga läkemedel med 
antingen bred använd-
ning vid flera kliniker 
(öppen- eller sluten-
vård) alternativt med 
stor volym på få klini-
ker.

Kloka listan har 
därmed en helt 
annan utgångs-
punkt än Läkeme-
delsverkets 
behandlings-
rekommenda-
tion för alko-
holberoende 

[3], som anger att »disulfiram, 
akamprosat och naltrexon 
har alla en plats i terapin (Re-
kommendationsgrad A)«. Re-
sonemanget torde främst vila 
på de studier där disulfiram 
givits till patienter med eller 
utan övervakning, utan pla-
cebobehandlad jämförelse-
grupp.

Slutsatsen att disulfiram 
kräver övervakad behandling 
för att ha effekt är baserad på 
en placebokontrollerad och 
sju randomiserade studier av 
distributionssättet [4]. En-
dast en placebokontrollerad 
studie har gjorts av disulfiram 
under övervakning. Denna 
studie visade positiva resul-
tat. Detta, tillsammans med 
flera studier som visat effekt 
av övervakad jämfört med 
icke övervakad disulfirambe-
handling, gör att disulfiram 
fortfarande får anses ha en 
plats i behandlingen. 

Disulfiram har även jämförts 
öppet (oblindat) med akam-
prosat, naltrexon och topira-
mat [5-9]. Dessa studier över-
värderar antagligen den far-
makologiska effekten av di-
sulfiram till förmån för den 
psykoterapeutiska interven-
tion som övervakad medicin-
utdelning utgör, eftersom en-
bart patienter med en positiv 
grundinställning till aversi-
onsbehandling inkluderas i 

dessa kliniska 
prövningar 
[10]. Hos 
 patienter 
som rando-
miseras till 

(oblindad) be-
handling med 

disulfiram upp-
kommer förvän-

tanseffekter som 

kan förmodas påverka risken 
för återfall i betydande grad. 
Blindad placebokontroll är 
det enda sättet att kvantifiera 
denna effekt. Ingen av de 
prövningar som gjorts på se-
nare år har emellertid någon 
placebogrupp. Det enda un-
dantaget är en liten (n = 26) 
randomiserad kontrollerad 
studie på ungdomar, där 200 
mg disulfiram per dag hade 
en fördel framför placebo [11].

Ibland framförs argumentet 
att disulfiram inte kan blin-
das – många läkemedel är 
svåra att pröva under totalt 
blinda förhållanden, ändå är 
det sedan länge ett självklart 
regulatoriskt krav.

Det har även gjorts pröv-
ningar där en (overksamt) låg 
dos disulfiram givits till pa-
tienter som kontrollbetingel-
se. Inte heller dessa studier 
har visat någon effekt om inte 
preparatet givits under över-
vakad tillförsel. Det finns där-
med inget nytillkommet 
forskningsstöd som entydigt 
visar att disulfiram utan över-
vakning har någon effekt ut-
över placebo.

Vår slutsats blir att disulfi-
ram sannolikt gör störst nyt-
ta för patienter med hög grad 
av motivation till alkoholfri-
het, medan övriga preparat 
kan ha ett bredare använd-
ningsområde, exempelvis för 
patienter med hög grad av 
ambivalens.

Förutom svårigheterna med 
att värdera den önskade far-
makologiska effektstorleken 
har disulfiram en biverk-
ningsprofil som är ogynnsam 
i jämförelse med akamprosat 
eller naltrexon. Disulfiram 
har kopplats till hepatocellu-
lär leverskada som i mycket 
svåra fall (förvisso sällsynta) 
kan leda till leverinsufficiens 
och behov av transplantation 
[12]. Detta måste givetvis all-
tid vägas in vid val av prepa-

rat, liksom att bestämning av 
koagulationsfaktorer, trans-
aminaser och alkaliska fos-
fataser bör göras innan be-
handlingen påbörjas, och 
transaminaser kontrolleras 
efter insatt behandling [13].

Sammanfattningsvis delar 
vi debattörernas åsikt att di-
sulfiram kan ha »positiva te-
rapeutiska effekter«, men vi 
delar inte deras värdering av 
det vetenskapliga underlaget. 

Johan Franck
professor, verksamhetschef, 

Centrum för psykiatriforskning 
Stockholm; ledamot i Stock

holms läns läkemedelskommitté

Carl-Olav Stiller
docent, överläkare, avdelningen 
för klinisk farmakologi, Karolin

ska universitetssjukhuset;  
båda verksamma vid  Karolinska 

institutet, Stockholm

ReFeRenSeR
 1. Kloka Listan. Stockholms läns 

läkemedelskommitté. http://
www.janusinfo.se

 2. Läkemedelsboken. Stockholm: 
Apoteket Farmaci; 2010. http://
www.apoteketfarmaci.se/Nyhete-
rOchFakta/Medicine.aspx

 3. Information från Läkemedelsver-
ket 1:2007. Uppsala: Läkemedels-
verket; 2007. http://www.lakeme-
delsverket.se/upload/om-lakeme-
delsverket/publikationer/infor-
mation-fran-lakemedelsverket/
Info_fr_LV_2007-1.pdf

 4. Behandling av alkohol och narko-
tikaproblem. Stockholm: Statens 
beredning för medicinsk utvärde-
ring (SBU); 2001.

 5. De Sousa A, De Sousa A. A one-
year pragmatic trial of naltrexone 
vs disulfiram in the treatment of 
alcohol dependence. Alcohol Alco-
hol. 2004;39(6):528-31.

n debatt och brev

Disulfiram kan vara effektivt,  
men kräver övervakad behandling 

Författarna anser att 
 disulfiram sannolikt gör 

störst nytta för patienter 
med hög grad av motiva-

tion till alkoholfrihet.
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n Det är med stor tillfredsstäl-
lelse som vi finner att kolle-
gerna Johan Franck och Carl-
Olav Stiller »i grunden är posi-
tiva till användning av disul-
firam för behandling av 
alkoholberoende« och att de 
anser att »disulfiram kan ha 
positiva terapeutiska effek-
ter«. Sålunda är vi ju helt över-
ens, och det är därför ytterligt 
förvånande att de trots detta 
inte tycker att disulfiram plat-
sar på »Kloka listan«. 

Argumentationen härför är 
dock märklig och svårförståe-
lig då de anför att »Kloka lis-
tan har därmed en helt annan 
utgångspunkt än Läkemedels- 
verkets behandlingsrekom-
mendation för alkoholberoen-
de« [sic]. Har man inte patien-
tens bästa som ledstjärna för 
Kloka listan? Det torde man 
ha i Läkemedelsverkets be-
handlingsrekommendation. 

Till yttermera visso, och till 
förfång för patienten, delar 
kollegerna Franck och Stiller 
uppenbarligen inte heller So-
cialstyrelsens uppfattning i 
Nationella riktlinjer för miss-
bruks- och beroendevård [1] 

(där för övrigt även professor 
Franck plus ett antal andra 
specialister deltagit), efter-
som de valt att utelämna dessa 
i sina referenser. I riktlinjer-
na anges att vid behandling 
av patienter med alkoholbe-
roende har såväl disulfiram 
som akamprosat samt nal-
trexon evidensgrad 1. 

Riktlinjerna implemente-
ras nu över hela riket genom 
en stor satsning av Sveriges 
Kommuner och landsting ge-
nom basutbildningen »Från 
kunskap till praktik«.

Franck och Stiller för i sitt 
svar ett relativt långt resone-
mang om att inga nya evidens 
framkommit för att disulfi-
ram skulle fungera utan över-
vakning. Detta har vi inte 
heller hävdat, och det har ing-

et att göra med preparatets 
vara eller inte vara på Kloka 
listan, utan snarare med hur 
man organiserar vården.

Själva det faktum att disul-
firam i studier fungerar bäst 
om det ges under övervak-
ning torde för övrigt utgöra 
ett bevis på dess effektivitet. 
Patienten tar annars inte 
medlet kontinuerligt efter-
som han/hon, ofta av erfa-
renhet, vet att det är ytterst 
obehagligt att dricka alkohol 
med läkemedlet i kroppen. 

Slutsatsen att disulfiram 
sannolikt gör mest nytta för 
patienter med hög grad av 
motivation hindrar inte att 
disulfiram står med på Kloka 
listan. Snarare tvärtom. Även 
de motiverade ska kunna få 
behandling, speciellt som 
man vet att det är motivatio-
nen som har störst betydelse 
vad gäller framgångsrik bero-
endebehandling. Att det 
finns en  positiv förväntans-
effekt är inget hållbart mot-
argument. Vanligen är pa-
tienter som deltar i kliniska 
prövningar positivt inställda 
till läkemedlet ifråga. Man 
kan därför på goda grunder 
förmoda att även de patienter 
som deltagit i studier gällan-
de naltrexon och akamprosat 
haft positiv förhandsinställ-
ning.

Vi tycker att Franck och Still-
rer för lättvindigt avfärdar de 
jämförande studierna mellan 
disulfiram å ena sidan och 
akamprosat, naltrexon och 
topiramat å den andra. Även 
om dessa randomiserade stu-
dier [2] är öppna och icke pla-
cebokontrollerade, så repre-
senterar de »head-to-head«-
jämförelser mellan disulfiram 
och de modernare preparaten 
i en klinisk miljö, något som 
förstås är ytterst angeläget 
och som hittills saknats.

I de registrerade behand-
lingssvaren, både till disulfi-

ram och den jämförda sub-
stansen, ingår förväntansef-
fekter (placebo/nocebo) och 
farmakologisk effekt. I dessa 
studier är disulfiram betyd-
ligt mer effektivt än akam-
prosat och naltrexon och 
även tydligt mer effektivt än 
topiramat. Det är möjligt att 
disulfirameffekten till stor 
del är en förväntanseffekt, 
men det är ju precis så disul-
firam ska fungera, och i så fall 
är denna »placeboeffekt« 
markant större än den kom-
binerade placebo- och farma-
kologiska effekten av de and-
ra preparaten. 

Mot bakgrund av de jämfö-
relsevis kraftfulla effekterna 
av disulfiram som redovisas i 
dessa relativt färska studier 
är det obegripligt att medlet 
plockats bort från Kloka lis-
tan, medan akamprosat och 
naltrexon finns kvar. 

Dessutom, och inte att för-
glömma, är positiv förvän-
tan/placebo ett komplext 
neurobiologiskt fenomen [3], 
som på olika sätt kan påverka 
centralnervösa funktioner 
och därmed synergistiskt bi-
dra till det terapeutiska sva-
ret på en given farmakologisk 
behandling.

Till sist vill vi understryka att 
även om vi inte till fullo kän-
ner till mekanismerna för dis-
ulfiramets »positiva terapeu-
tiska effekter« får detta inte 
innebära att patienterna ne-
kas denna behandling. 

Å andra sidan finns det en 
ökad kunskap om disulfira-
mets centralnervösa effekter 
[4]. Ny och mycket intressant 
forskning från Diamond-
gruppen i Kalifonien har vi-
sat att hämning av acetalde-
hyddehydrogenas 2 i hjärnan 
(disulfiram är en oselektiv 
dehydrogenashämmare) kan 
minska känsligheten för be-
roendeframkallande medels 
effekter på de dopaminföran-
de belöningssystemen [5].
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Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta

replik:

Disulfiram bör med på »Kloka listan«  
– för patienternas bästa


