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Sammanfattning 
 

Äldre personer är ofta högkonsumenter av läkemedel och en del kan vara ordinerade ända upp 

till ett femtontal läkemedel. Tyvärr ökar risken för betydelsefulla interaktioner med personens 

ålder och med antal förskrivna läkemedel. Ett exempel på en opassande kombination är 

läkemedlen karbamazepin och dextropropoxifen som kan leda till allvarliga toxiska effekter 

av karbamazepin. Syftet med denna studie har varit att studera förekomsten av 

läkemedelskombinationen karbamazepin och dextropropoxifen i Sverige. 

 

En datafil på alla receptexpeditioner under år 2006 avseende karbamazepin i kombination 

med andra läkemedelsutköp erhölls från Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen. 

Geografiskt område var alla expeditionsapotek i Sverige, omfattande 21 län. 

Inklusionskriterierna i studien var patienter över 75 år med receptexpedition på 

dextropropoxifen samt karbamazepin. 

 

Totalt expedierades 2457 recept på dextropropoxifen till patienter över 75 år som gjort minst 

ett receptutköp av karbamazepin under år 2006.  Sjuttio procent av receptexpeditionerna 

gjordes till kvinnor med totalt 1725 av alla expeditioner. Undersökningen visar också att 

kvinnorna dominerar med flest receptposter per kvinna. En statistisk test visade emellertid att 

det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män i exponeringen 

(z = -1,094; p = 0,137; Wilcoxon 2-sidigt).  

 

Undersökningen visar att det finns en mycket stor variation mellan regionerna med avseende 

på exponeringen för dextropropoxifen till patienter som har behandling med karbamazepin, 

både för kvinnor och män. Eftersom kombinationen medför stora risker och dextropropoxifen 

är ett läkemedel som har bidragit till flera dödsfall är en slutsats att kombinationen bör 

undvikas. Alternativa smärtlindrare som till exempel paracetamol, ibuprofen eller tramadol 

skulle vara att föredra hellre än dextropropoxifen. 

 

Sökord: Läkemedelsinteraktion, metabolism, klinisk betydelse, karbamazepin, 
dextropropoxifen 
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Bakgrund 
 

Karbamazepin 

 

Indikation: Karbamazepin ( Hermolepsin® Tegretol® ) är ett antiepileptikum som används 

vid behandling av epilepsi när det gäller partiella anfall och generaliserade tonisk-kloniska 

anfall, så kallat grand-mal1, se bilaga 1.  Karbamazepin används även vid behandling av 

neuralgisk smärta, se bil. 1, och alkoholabstinens. 2 

Farmakodynamik: Karbamazepins verkningsmekanism är inte helt klarlagd men man tror att 

signaler som utlöser ett epileptiskt anfall förhindras att spridas i hjärnan och försvårar därmed 

uppkomsten av anfall. Den smärtlindrande effekten av Karbamazepin beror troligen på en 

dämpande effekt på de nerver i hjärnan som är inblandade när det gäller överföringen av 

smärta från trigeminusnerven i ansiktet.  Vid alkoholabstinens lindras symtomen.2 

Farmakokinetik: Karbamazepin metaboliseras i levern och oxideras till en aktiv metabolit 

(epoxid) som också har antiepileptisk effekt. Dessutom bidrar den också till biverkningarna. 

 Karbamazepin inducerar leverenzymer och kan inducera sin egen metabolism i och med detta 

uppnås en stabil serumkoncentration först efter cirka 3 veckors behandling. 

Serumkoncentrationen kan också påverkas av interaktioner med många andra läkemedel, 

inklusive andra antiepileptika.3 Man bör alltid kontrollera eventuell interaktion i FASS vid 

samtidig behandling med andra läkemedel. ”Särskilt bör interaktionen med antikonceptionella 

medel beaktas.” 1 

Biverkningar: Behandling med karbamazepin kan leda till många biverkningar som 

tillexempel yrsel, dåsighet, synrubbningar och hyponatremi, se bil. 1, som är vanligt men ger 

sällan symtom.1 Allvarligare biverkningar som mentala och motoriska störningar och 

leverskador kan förekomma.4  Karbamazepin har initialt en halveringstid på 30 timmar för att 

efter några dagar till veckor minskas till 10-20 timmar.5 

 

Dextropropoxifen 

 

Indikation: Dextropropoxifen ( Dexofen®, Doloxene®) är ett analgetikum och tillhör 

gruppen svaga opioider.   

Farmakodynamik: Dextropropoxifen verkar genom att hämma smärtimpulsernas effekt på 

smärtcentrum i hjärnan (utövar sin huvudsakliga verkan via myreceptorn.) och ger, lugn och 

en känsla av välbefinnande. De största nackdelarna med opioider är att de framkallar beroende 
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och kan åstadkomma dödliga förgiftningstillstånd, ofta på grund av andningsdepression 4, se 

bil. 1.  Hos äldre personer bör särskild försiktighet iakttas vid valet av preparat tillhörande 

opioidgruppen, eftersom dessa är mer känsliga för sådana medel och risk föreligger för bland 

annat sedation, hallucinationer, konfusion, se bil.1, och fall.  

Farmakokinetik: Dextropropoxifens kinetik uppvisar ”stora interindividuella variationer 

med komplex distribution, risk för ackumulering, aktiva metaboliter och interaktioner.” 6 

Enligt en artikel som Läkemedelsverket publicerat6 skriver man att halveringstiden som anges 

för dextropropoxifen i referenslitteratur ofta uppges variera mellan 9 och 13 timmar. Enligt 

artikeln innebär det,”att jämvikt (d v s full effekt på den givna dosen) uppnås efter cirka 2-3 

dygns behandling”. Flera studier har visat att halveringstiden hos friska frivilliga personer kan 

variera från 6,4 till 32,4 timmar. Det innebär att jämvikten inställer sig först efter 1-10 dygn. 

Dextropropoxifen metaboliseras i levern, bland annat till aktiva metaboliten norpropoxifen.  

Halveringstiden för norpropoxifen är lång och kan variera hos friska frivilliga personer mellan 

25 och 33 timmar och hos äldre uppgå till 110 timmar. 
 Metaboliten norpropoxifen elimineras renalt och ackumuleras vid njursjukdom. Hos äldre 

personer är risken särskilt påtaglig för ackumulering samt även hos njursjuka personer. 

Vid behandling av dextropropoxifen bör man ta hänsyn till den komplicerade kinetiken med 

stora interindividuella variationer och en snäv terapeutisk bredd, se bil.1. Det visar sig att 

redan vid en liten ökning i dos eller samtidigt intag av andra läkemedel eller alkohol kan det 

ge upphov till allvarliga och snabbt insättande biverkningar. Otillräcklig behandlingseffekt 

kan leda till att patienten ökar dosen.6 Förskrivning bör ske med största försiktighet utifrån 

dessa faktorer och det stora antalet dödsfall som relateras till intag av dextropropoxifen.6 

Läkemedelsverkets artikel6 utmynnade i en rekommendation om att förskrivning bör ske 

restriktivt och med största försiktighet. Där de särskilda riskfaktorerna man måste ta hänsyn 

till är hög ålder, njursjukdom, alkoholintag och möjliga interaktioner med andra läkemedel.7 

 

Interaktion klassificerad efter klinisk betydelse och dokumentationens art 

 

Det finns två olika typer av klassificeringar av interaktioner enligt interaktionskapitlet i FASS. 

I den ena klassificeringen beskrivs läkemedelsinteraktioner efter sin kliniska betydelse, 

bokstavsbeteckningar A–D, och efter dokumentationens art för denna egenskap, 

sifferangivelser 1–4. Det visar sig att kombinationen av dextropropoxifen och karbamazepin 

är en D3- interaktion enligt denna klassificering. ”D” står här för att ”Interaktionen kan leda 

till allvarliga kliniska konsekvenser i form av svåra biverkningar, utebliven effekt eller är i 
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övrigt svår att bemästra med individuell dosering. Kombinationen bör därför undvikas.”2 

Siffran 3 står för att ”Interaktionen har dokumenteras i studier på friska försökspersoner 

och/eller i pilotstudier på patienter.”2 

 

Interaktion klassificerad efter grupp och mekanism 

 

Den andra klassificeringen, läkemedelmetabola interaktioner, är indelat efter grupp I - 

VIII och mekanism samt att det även finns en a-b indelning. Enligt denna klassificering är 

kombinationen dextropropoxifen och karbamazepin VIb där VI står för att det är en 

”Interaktion mellan läkemedels metabolism”2 och b står för ”Hämning av andra läkemedels 

metabolism”, enzyminhibitation.2 Det innebär att dextropropoxifen hämmar metabolismen, se 

bil. 1, av karbamazepin i levern, vilket leder till att plasmakoncentrationen av karbamazepin 

ökar upp till sex gånger.8 Detta kan resultera i mer uttalade biverkningar, såsom yrsel, 

sömnighet, ataxi, diplopi, se bil. 1, och någon gång intoxikation.9 Redan under första eller 

andra dagen uppstår eventuella symtom vid regelbunden användning av dextropropoxifen 

men upphör snabbt vid utsättning. Samtidig behandling av dextropropoxifen och 

karbamazepin ska undvikas, även under kortare peridoder.8 

 

Metabolism genom cytokrom P450-systemet 

  

Många läkemedel elimineras ur kroppen genom att de metaboliseras av olika enzym. Den 

största metabolismen sker i levern, men den kan även ske i andra organ som till exempel 

njurarna, lungorna eller mag- och tarmkanalen. Ett av de viktigaste metaboliserande 

enzymsystemen är cytokrom P450-systemet, se bil.1. Dextropropoxifen påverkar cytokrom 

P450-systemet på ett sådant sätt att metabolismen av karbamazepin går långsammare än 

normalt. Detta betyder att eliminationen av karbamazepin bromsas så att koncentrationen i 

blodet kan stiga till toxiska nivåer.10 Hämning av ett läkemedels metabolism kan inträffa 

snabbt och kan därför vara svår att bemästra genom dosjusteringar.2 Interaktioner vid 

metabolismen är vanligast och kan generellt sägas vara den allvarligaste typen av 

interaktion.10 Detta är en klinisk inte ovanlig interaktion, eftersom preparaten ofta kombineras 

vid besvärliga smärttillstånd. 11 

I flera fall kan interaktionen få mycket allvarliga konsekvenser, och till och med leda till 

döden om de inte upptäcks och åtgärdas i tid.10 

 

 6



 

 

Tidigare studier inom området 

 

Läkemedelsinteraktioner som är ett av de läkemedelsrelaterade problemen drabbar främst 

äldre personer som är högkonsumenter av läkemedel. Dessa kan ibland vara ordinerade ett 

femtontal läkemedel.12 Eftersom personer som är 75 år och äldre utgör ungefär 9 % av 

befolkningen men konsumerar mer än en fjärdedel av alla mediciner i Sverige13 är det 

naturligt att bland dessa hitta en stor andel läkemedelsinteraktioner. Läkemedelsinteraktioner 

av klinisk betydelse, se bil. 2, ökar också med personens ålder och med antal förskrivna 

läkemedel.14 Vid polyfarmaci ökar risken för komplikationer för äldre personer och detta kan 

leda till allvarliga konsekvenser för dessa. Följderna som ses är sedering, yrsel, konfusion, 

ökad falltendens, kognitiv dysfunktion, se bil. 1, och emotionell avtrubbning.13 Det visar att 

det finns betydande nackdelar för äldre personer med en alltför omfattande 

läkemedelsbehandling. 12 

 

Flera studier har visat att läkemedelskombinationen karbamazepin och dextropropoxifen bör 

undvikas eftersom det kan leda till allvarliga toxiska effekter av karbamazepin.  

I Läkemedelsskadenämndens Yttrandebank finns också en sammanställning av ärenden som 

funnits för bedömning. Där finns en beskrivning av ett dödsfall vad gäller kombinationen 

dextropropoxifen och karbamazepin samt en rekommendation som lämnats av nämndens 

medicinska expertis.15 Kombinationen är ett exempel på en såkallad läkemedelsinteraktion. 

Genom att dextropropoxifen kan hämma metabolismen av karbamazepin, kan halten av 

karbamazepin i blodet stiga kraftigt.16 

 

En studie i Jämtland gjordes under oktober 2003 till december 2004 på 11,000 personer17, där 

alla recept med två eller fler förskrivningar insamlades. I studien fann man 167 personer med 

potentiella interaktioner av typ D, som innebär risk för allvarliga kliniska konsekvenser.17 En 

slutsats av studien var att genom användande av det nationella apoteksregistret kommer 

förskrivare att upptäcka potentiella interaktioner av typen C-D hos 22 patienter av 100, var 

och en med två eller flera läkemedel.17 

 

En annan rapport 18 där man granskade läkemedelsordinationerna på tre sjukhem med totalt 

112 patienter, från 75 år och uppåt, bedömdes bland annat läkemedelsinteraktionerna . Bland 
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de 74 interaktioner som noterades, förekom ett fall av kombinationen dextropropoxifen och 

karbamazepin. Vidare förklarades att interaktionsrisken är viktig att känna till och genom att 

kontrollera halten av karbamazepin och eventuellt göra en dosminskning kan problemet 

kontrolleras. Resultatet av undersökningen visade också att den genomsnittliga 

läkemedelsanvändningen var hög i medeltal men att de likväl överensstämmer med andra 

rapporter. Ett av de problem som även upptäcktes bland dessa patienter var att indikationen 

saknades eller var oklar.18 

 

 

Syfte 
 Syftet med studien var: 

- att undersöka frekvensen av läkemedelskombinationen karbamazepin och 

dextropropoxifen. 

- att visa hur många receptexpeditioner av dextropropoxifen som skrevs ut för de som 

behandlas med karbamazepin i Sverige år 2006. 
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Material och Metod 
 
En datafil på alla receptexpeditioner under år 2006 med avseende på dextropropoxifen i 

kombination med karbamazepin för patienter över 75 år, erhölls från Epidemiologiskt 

Centrum, Socialstyrelsen. Geografiskt område var alla expeditionsapotek i Sverige.  

Data som ingår i filen utgörs av de patienter som gjort minst ett utköp på karbamazepin och 

som gjort andra läkemedelsutköp under år 2006. Datafilen visar uppgifter på åldersgrupp, 

kön, recept, definierad dygnsdos (DDD) samt vilka regioner detta avser. Statistiska 

Centralbyråns register användes för att få fram antal individer uppdelat på kön i varje region 

för de som är över 75 år. 

 

Bearbetning av data 

Databearbetningen av materialet har gjorts i Microsoft Excel. Materialet har sedan utformats 

till diagram för att åskådliggöra resultatet. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen har i huvudsak varit databaserad. Referensdatabaser såsom PubMed, 

Socialstyrelsen samt Läkemedelsverket användes. Sökverktyget Google var också användbart. 

Sökningen var inriktad på läkemedelsinteraktioner och sökord som användes var 

”druginteractions”, ”Dextropropoxifen”, ”Karbamazepin”, ”dextropropoxifen and 

karbamazepin”. Sökning gjordes också på ”epilepsi” där fakta gick att få fram dels för vilka 

preparat som används i behandlingssyfte samt dels för vilken kategori av människor det 

främst riktar sig mot. Sökning på litteratur i skriftlig form nyttjades också. 

 9



 

Resultat 
 

Studien omfattar 21 län och är uppdelad på kvinnor och män i åldersgruppen över 75 år, se 

Figur 1. Under år 2006 expedierades totalt 2457 recept på dextropropoxifen i Sverige  

till patienter över 75 år som under 2006 gjort minst ett receptutköp av karbamazepin. 
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Figur 1.  Antal expedierade recept per län under 2006 avseende dextropropoxifen till 

individer över 75 år, som under året gjort minst ett receptutköp av karbamazepin. 

                 

Sjuttio procent av receptexpeditionerna gjordes till kvinnor med totalt 1725 av alla 

expeditioner medan totalt 732 motsvarande cirka 30 % av alla receptexpeditioner gjordes till 

män. Förekomsten av flest antal receptexpeditioner är i detta fall Västra Götalands län (län 

14) med 378 recept till kvinnor och 67 receptexpeditioner till män. Därefter följer 

Västernorrlands län (län 22) med 236 receptexpeditioner för kvinnor och 58 för män.  
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Län där män har fler receptexpeditioner av dextropropoxifen. 

 

I 5 av 21 län gjordes fler receptexpeditioner av dextropropoxifen till män än till kvinnor, se 

Figur 2.        

I Östergötlands län har män 54 receptexpeditioner och kvinnor 36, följt av Kalmars län där 

män har 23 receptexpeditioner medan kvinnor har 14. Gotlands län visar att män har 32 

receptexpeditioner och kvinnor 7, männen i Västmanlands län har 4 receptexpeditioner och 

kvinnor 2 och slutligen Jämtlands län där män har 16 receptexpeditioner och kvinnor 14.  
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       Figur 2. De län med flest antal expedierade recept under 2006 avseende  

       dextropropoxifen till män över 75 år, som under året gjort minst ett recept- utköp 

       av karbamazepin.           
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Antal receptposter/1000 invånare för män och kvinnor i åldersgruppen över 75 år. 

 

Vid antal receptposter per 1000 karbamazepinanvändare ser man här att kvinnorna dominerar 

med flest receptposter per kvinna. Det är en mycket stor variation mellan länen/regionerna 

med avseende på exponeringen för dextropropoxifen till patienter som har behandling med 

karbamazepin, både för kvinnor och män (kvinnor - range 0,15; 15,61; män - range 0,19; 

15,12). Det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan kvinnor och män i exponeringen 

(z = -1,094; p = 0,137; Wilcoxon 2-sidigt). Däremot finns ingen korrelation i de enskilda 

länen/regionerna; användningen hos män och kvinnor är ömsesidigt oberoende av varandra 

(z = 1,043; r = 0,233377; Spearman rangkorrelationskoefficient). 

Se Figur 3. 
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       Figur. 3 Antal expedierade recept per 1000 karbamzepinanvändare per län 

       i Sverige år 2006. 

 
 

Västernorrlands län (län 22) har flest antal receptposter per kvinna med ungefär 15,6    

receptposter per kvinna och männen har 5,8 receptposter per man. 

Västra Götaland (län 14) har i det här fallet ungefär 4,6 receptposter per kvinna och männen 

ungefär 1,2 receptposter per man. 
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Län där män har flest receptposter per person. 

 
I 9 län av 21 har männen fler antal expedierade recept per 1000 karbamzepinanvändare än 

kvinnor, se Figur 4. 

I Gotlands län (län 9) har männen 15,1 receptposter per man medan kvinnor har 2,1, 

Kronobergs län (län 7) har män 7,2 receptposter per man och kvinnor 2,5 per kvinna, 

Östergötlands län (län 5) har män 4,2 receptposter per man och kvinnor har 1,5 poster. 

Västerbottens län (län 24) visar att männen har 5,5 receptposter och kvinnor 4,3, Jämtlands 

län (23) har män 2,9 och kvinnor 1,5. Kalmar län (8) har män 2,3 receptposter per man och 

för kvinnor 0,9 receptposter per kvinna och slutligen Skåne(12) där män har 2,1 receptposter 

per man och kvinnor 1,8 antal recept per 1000 karbamazepinanvändare i Sverige år 2006. 
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        Figur 4. De län med flest antal expedierade recept per 1000 karbamzepinanvändare 

        avser män i Sverige år 2006.          
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Diskussion 
 

Enligt undersökningen expedierades 2457 recept på dextropropoxifen i Sverige år 2006 till 

patienter över 75 år som gjort minst ett receptutköp av karbamazepin. Det finns troligen inga 

tidigare studier eller uppgifter om hur vanligt förekommande det är med kombinationen 

dextropropoxifen och karbamazepin. 

 

 Det är kvinnorna som med 70 % utgör de som har flest recept på dextropropoxifen. 

Förekomst av flest antal receptexpeditioner på dextropropoxifen för kvinnor var i Västra 

Götaland, följt av Västernorrland. Det visar en stor skillnad vad gäller receptexpeditionerna 

på dextropropoxifen mellan kvinnorna och männen i de olika regionerna. Endast i 5 län av 

alla 21 har män flest antal receptexpeditioner. Metodens svagheter är att data som erhållits 

och ligger till grund för materialet till undersökningen, inte är individata utan aggregerade 

(ekologiska). Detta innebär att det inte framgår hur många patienterna är utan enbart hur 

många receptexpeditioner som gjorts. Det visar inte hur många receptexpeditioner varje 

patient har gjort. Det kan röra sig om ett eller flera. Likväl på intet vis om det är sporadisk 

eller kontinuerlig behandling. Bristerna ligger förutom detta i att det inte finns några uppgifter 

om när inköpen skett, om patienterna har läkemedlen samtidigt eller om det har skett ett byte. 

Därmed begränsar datakvaliteten vilka slutsatser som kan dras. En styrka i metoden är att 

uppgifter framtagna från Statistiska Centralbyråns befolkningsregister, visar hur många 

individer det finns i varje län/region över 75 år. Detta ger i alla fall en fingervisning över hur 

många receptexpeditioner som förhåller sig till de antal personer som finns i varje region/län 

för just den åldersgruppen. 

 

Samtidig behandling av dextropropoxifen och karbamazepin visar att det är en kombination 

som kan leda till en interaktion av klinisk betydelse. Äldre personer är den gruppen som är 

mest utsatt för läkemedelsinteraktioner eftersom de konsumerar många läkemedel samtidigt. 

Troligen har det inte utförts specifika kliniska studier för att undersöka läkemedelsinteraktion 

mellan dextropropoxifen och karbamazepin. Det finns däremot ett flertal publicerade studier 

om skadeverkningar vid exponeringen av dextropropoxifen, framförallt för äldre patienter. 

Det är för äldre patienter över 75 år och som lider av artros som dextropropoxifen används 

relativt omfattande.19 Äldre personer kan vara ordinerade preparatet dextropropoxifen, under 

lång tid utan att behandlingseffekten utvärderas och indikationen omprövas. Därför bör en 

noggrann smärtanalys alltid ligga till grund för läkemedelsval vid smärtbehandling. Dosen bör 
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individualiseras och behandlingen bör omprövas med jämna mellanrum.13När det gäller äldre 

personer skall särskild försiktighet iakttagas vid valet av preparat tillhörande opioidgruppen, 

däribland dextropropoxifen vars användning innebär en risk för biverkningar och 

läkemedelsinteraktioner.19 Förskrivningsrutinerna skärptes i Sverige år 2001 för analgetika 

som innehåller dextropropoxifen, vilket innebär att preparaten skall förskrivas på särskild 

receptblankett. Dextropropoxifen är också vanlig bland de läkemedel som Socialstyrelsen kan 

konstatera förekommer i överförskrivnings- och missbrukssammanhang.20 

 

Det är väl känt att kvinnor söker vård oftare än män. Enligt ett flertal studier lämnar en kvinna 

vid ett läkarbesök i högre grad mottagningen med recept jämfört med en man i samma 

situation.21 Det visar sig också att det är fler kvinnor än män, om man tittar på de som är över 

75 år, som  använder två eller flera läkemedel av samtidig regelbunden användning. Detta i 

sin tur leder till att kvinnor är de som är mest utsatta för läkemedelsinteraktioner vilka är av 

klinisk betydelse.18 

 

 

I en kvartalsrapport framtagen av socialstyrelsen21 framgick det enligt ULF -undersökningen 

1997/1998 att drygt hälften av männen och 70 procent av kvinnorna hade värk i rygg, nacke 

axlar, armar ben eller knän. Förekomst av smärta och värk i rörelseorganen har ökat under 

1990-talet, särskilt hos kvinnor. Vidare framgick det av rapporten att användningen av alla 

typer av smärtstillande läkemedel är högre hos kvinnor än hos män. Förekomsten av 

sjukdomar och besvär som kan orsaka smärta är också vanligare hos kvinnor än hos män. 
 

Vad gäller antal expedierade recept per 1000 karbamazepinanvändare ser man även här att 

kvinnorna dominerar med flest antal receptposter. De utgör 60 % (12 regioner) av alla 

regioner med flest antal expedierade recept per 1000 karbamazepinavändare i Sverige år 

2006. Männen dominerar således i 9 regioner med flest antal receptposter per man. Det visar 

att det finns en mycket stor variation mellan regionerna med avseende på exponeringen för 

dextropropoxifen till patienter som har behandling med karbamazepin, både för kvinnor och 

män. I Internationella och svenska studier har det sedan länge varit känt att det generellt 

förekommer skillnader i förskrivning och användning av läkemedel mellan regioner, 

vårdcentraler, sjukhus och sjukhem. Det har ofta visats betydande skillnader i Apoteket AB:s 

statistik vad gäller förskrivningsmönster mellan olika geografiska områden.21 

Orsaker till skillnaderna i förskrivningsmönstret mellan de olika länen/regionerna kan vara: 
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 – skillnader i val av läkemedel 

 – skillnader i befolkningens ålders- och könssammansättning 

 – skillnader i sjuklighet 

 – skillnader i behandlingstradition  

 – skillnader i sjukvårdsutbud ("storstadsregion-landsbygd") 

 – skillnader i hur vården organiseras. 

 – prismedvetenhet hos förskrivare och allmänhet. 

 

Av flera skäl kan det vara viktigt att belysa och studera dessa skillnader. Det kan handla om 

dels vilken medicinsk behandling som enligt det vetenskapliga underlaget är mest väsentlig 

för patienten, dels utgör skillnaderna i behandlingsstrategi grund för en diskussion om hur 

sjukvårdens resurser utnyttjas mest kostnadseffektivt.21 

 

Resultatets betydelse visar, som tidigare nämnts, att det förekommer stora variationer mellan 

de olika regionerna/länen, där bland annat en orsak som behandlingstradition kan ligga till 

grund för skillnaden mellan regionerna/länen. Eftersom materialet har rätt stora brister är det 

svårt att värdera resultatets betydelse, dessutom är undersökningen baserad på ett års 

underlag, vilket gör det svårt att uttala sig om det rör sig om ett stort eller litet antal 

receptexpeditioner av dextropropoxifen i förhållande till antal män och kvinnor i varje region 

för personer över 75 år. Anmärkningsvärt kan tyckas hur man överhuvudtaget ordinerar 

dextropropoxifen till just denna åldersgrupp, där det i ett flertal studier visat att skadan är 

större än nyttan. Det finns flera alternativa smärtlindrare med likvärdig eller bättre effekt, 

tillexempel paracetamol, ibuprofen eller tramadol som inte alls har samma toxicitet.22 

En total avregistrering verkar dock inte möjlig därav de skärpta förskrivningsrutinerna. 

Tänkbara fortsatta studier skulle kunna vara att jämföra två sjukhem, om det är etiskt möjligt, 

för att se om denna kombination dextropropoxifen och karbamazepin är vanligt 

förekommande.   
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Slutsats 
Denna studie visar att 2457 receptexpeditioner av dextropropoxifen gjordes till patienter över 

75 år som under år 2006 gjort minst ett receptutköp av karbamazepin. Kombinationen kan 

leda till allvarliga konsekvenser och dextropropoxifen är en substans som medför stora risker, 

och har i flera studier visat sig bidra till flera dödsfall. Alternativa smärtlindrare som 

tillexempel paracetamol, ibuprofen eller tramadol skulle vara att föredra hellre än 

dextropropoxifen. 
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Bilaga 1 Ordförklaringar 
 
 
Andningsdepression - Andningen styrs av andningscentrum i hjärnstammen. I den regionen 

finns rikligt med myreceptorer, vilka minskar både andningens frekvens och andetagens djup. 

Den andningshämmande effekten beror på att stimulering av myreceptorer gör att 

hjärnstammens känslighet för blodets koldioxidnivå minskar.  

Ataxi - bristande förmåga att samordna muskelrörelses på grund av  förgiftning. 

Cytokrom P450-systemet - ett stort antal närbesläktade läkemedelsmetaboliserande enzymer 

som finns i störst koncentrationer i levern. 

Diplopi – dubbelseende 

Grand-mal - att patienten utöver generella kramper också är medvetslös.  

Hyponatremi - för låg halt av natrium i blodet. 

Kognitiv dysfunktion - störningar i de mentala funktioner som är förknippade med tänkande, 

resonerande och omdöme. 

Konfusion – förvirring 

Metabolism - även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande namn på de processer där 

näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas, bryts ner i kroppen, omsätts till energi 

och/eller avlägsnas ur kroppen.  

Neuralgisk smärta - ”nervvärk”, långvarig. 

Sedation, sedering – benämning på den lugnande effekten. 

Snäv terapeutisk bredd - skillnad mellan den dos som ger effekt och den som ger 

biverkningar. 
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Bilaga 2 Förekomst av D-interaktioner 
 
Förekomst av D-interaktioner som presenteras här har använts i en analys av 

läkemedelsanvändningen hos samtliga personer 75 år och äldre i Sverige, registrerade i 

läkemedelsregistret, under perioden oktober - december 2005. Över 700 000 personer ingick i 

undersökningen. 

 

 
 
 
http://192.137.163.40/epcjmf/pres.aspx
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Bilaga 3 Antal invånare över 75 år i varje region/ län år 2006 
 

 Län/Region     Kvinnor            Män                      Totalt  
Län : 01 Stockholm 85651 49395 135046 

Län : 03 Uppsala 14285 9643 23928 

Län : 04 Södermanland 15062 9621 24683 

Län : 05 Östergötland 23141 14994 38135 

Län : 06 Jönköping 19287 12733 32020 

Län : 07 Kronoberg 10410 7261 17671 

Län : 08 Kalmar 14694 9909 24603 

Län : 09 Gotland 3212 2117 5329 

Län : 10 Blekinge 9081 6104 15185 

Län : 12 Skåne 64695 40871 105566 

Län : 13 Halland 15313 10684 25997 

Län : 14 Västra Götaland 81071 53274 134345 

Län : 17 Värmland 16962 11312 28274 

Län : 18 Örebro 15949 10230 26179 

Län : 19 Västmanland 13987 8996 22983 

Län : 20 Dalarna 17084 11297 28381 

Län : 21 Gävleborg 16863 11111 27974 

Län : 22 Västernorrland 15121 9893 25014 

Län : 23 Jämtland 7889 5373 13262 

Län : 24 Västerbotten 13539 9135 22674 

Län : 25 Norrbotten 13456 9384 22840 
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