
 

 

 

Examensarbete 

Riskläkemedel för  

vitamin D-brist 
Handläggning av patienter i Kalmar län 
 

Författare: Ulrika Lönnbom 

Handledare: Ola Nordqvist, 

Landstinget i Kalmar län, Sven 

Tågerud, Linnéuniversitetet 

Examinator: Håkan Andersson, 

Linnéuniversitetet 

Termin: VT 2014 

Ämne: Biomedicin 

Nivå: Grundnivå 

Nummer:2014:H2 



  
 

i 
 

Examensarbetets titel: Riskläkemedel för vitamin D-brist – Handläggning av 

patienter i Kalmar län. 

 

 Examensarbete i biomedicinsk vetenskap 

 Filosofie kandidatexamen, 15hp 

Hälsovetenskapliga programmet med inriktning på 

biovetenskap, 180hp 

 Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Författare: Ulrika Lönnbom 

Handlededare: Ola Nordqvist, Apotekare 

 Landstinget i Kalmar län 

Sven Tågerud, Professor 

 Institutionen för kemi och biomedicin 

 Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Examinator: Håkan Andersson, Fil.dr 

 Institutionen för kemi och biomedicin 

 Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Sammanfattning: 

Bakgrund: Det finns läkemedel som ger ökad risk för vitamin D-brist. En 

kartläggningsstudie av hur patientgrupper med olika riskläkemedel hanteras i 

Landstinget i Kalmar län har inte gjorts tidigare. En sådan studie är önskvärd, för att få 

en nulägesanalys och öka medvetenheten bland hälso-och sjukvårdspersonal om hur 

läkemedel påverkar D-vitaminstatus.  

Syfte: Syftet var att undersöka omfattningen av ordinerade riskläkemedel hos samtliga 

patienter, samt hos patientgruppen ≥75år och hur dessa handläggs avseende ordination 

av supplementering (samtidig behandling med läkemedel innehållande vitamin D3 / 

kalcium och vitamin D3,), provtagning och analysresultat avseende kalcidiol i serum. 

Metod: Riskläkemedel för vitamin D-brist identifierades. Inklusionskriterier för studien 

var patienter med de fördefinierade riskläkemedlen med ordinationer under 2012 

och/eller 2013. Populationen som ingick i studien var patienter i Landstinget i Kalmar 

län. Data hämtades från patientdatasystemet Cambio Cosmic. Utifrån dessa data 

analyserades förekomst av supplementering, provtagning för S-25(OH)D kalcidiol och 

analyssvar. Materialet strukturerades efter respektive läkemedel avseende kön och ålder 

(≥75 år.) 

Resultat: 9118 individer ordinerades något av riskläkemedelen orlistat, sevelamer, 

kolestyramin, kolestipol, efavirenz, prednison, prednisolon, fenytoin, fenobarbital eller 

karbamazepin. 31% av patienterna som ordinerats riskläkemedel var ≥75 år. Totalt 

behandlades 22% med supplementationspreparat av de som ordinerats riskläkemedel. I 

åldersgruppen ≥75 år behandlades 43% med supplement. 61% av de supplementerade 

patienterna var ≥75 år. Totalt provtogs enbart 4,1% avseende kalcidiol av de som 

ordinerats riskläkemedel. Av dessa hade 37% av de provtagna en bristnivå av S-

25(OH)D (≤50 nmol/L) vid första provtillfället. 57% av de som visade brist 

supplementerades. Endast 8,3% av de som hade en brist följdes upp med ytterligare en 

eller flera provtagningar. Av patienterna ≥75 år provtogs 4,1% av patienterna i 

åldersgruppen. Detta innebär att 31% av de som provtogs var ≥75år. 39% led brist. Av 

de patienter ≥75 år som hade led brist supplementerades 65% av individerna. 

Konklusion: Det finns förbättringsutrymme för implementering av kunskap kring 

riskläkemedel i Landstinget i Kalmar län. 
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Abstract: 

Introduction: Some drugs increase the risk for vitamin D deficiency. To date, no 

survey has been performed in Kalmar County about how patients medicated with risk 

pharmaceuticals are handled. Such a survey would be desirable in order to increase 

knowledge among healthcare workers about how substances interfere with vitamin D 

status. 

Aim: The aim was to examine the extent to which risk pharmaceuticals are prescribed 

among all patients and among patients aged ≥75, and to investigate how these patients 

are treated with respect to supplementation (drugs containing vitamin D3 / Calcuim and 

vitamin D3), blood sampling and analysis of serum calcidiol levels. 

Method: Drugs interfering with vitamin D were identified. Inclusion criteria for the 

survey were patients that had been prescribed the pre-defined risk pharmaceuticals 

during 2012 and/ or 2013. The surveyed population was residents in Kalmar County. 

Data were collected from the patient database Cambio Cosmic. From these data 

analyzes were made about the occurrence of: supplementation, sampling of S-25(OH)D 

calcidiol and test results. The collected data were arranged by substance, gender and age 

(elderly aged ≥75). 

Results: 9118 patients were prescribed at least one of the risk pharmaceuticals; orlistat, 

sevelamer, cholestyramine, colestipol, efavirenz, prednisol, prednison, phenytoin, 

phenobarbital or carbamazepine. 31% of these were aged ≥75. Overall, 22% of the 

patients were prescribed supplements. Out of these, 61% were elderly. Among the 

patients that had been prescribed risk pharmaceuticals a minority, 4,1% of the patients 

were sampled for calcidiol. 37% of these had deficiency in S-25(OH)D (≤50 nmol/L). 

8.3% of patients with a vitamin D deficiency were sampled more than once. Out of the 

patients with deficiency 57% were treated with supplements. Out of the elderly patients 

prescribed risk pharmaceuticals, 4.1% of the patients were tested for calcidiol. This 

means that 31% of the tested patients were aged ≥75 and 39% of these had a deficiency. 

Out of the elderly patients with deficiency, 65% were treated with supplements. 

Conclusion: In Kalmar County, much can be done in order to better implement the 

existing knowledge about drugs that increase the risk for vitamin D deficiency. 

 

Nyckelord 
Vitamin D, vitamin D-brist, Kalcidiol, 25(OH)D, vitamin D-metabolism, CYP P450, 

läkemedelsinteraktioner, Landstinget i Kalmar län, kartläggning, äldre, riskläkemedel, 

orlistat, sevelamer, kolestyramin, kolestipol, efavirenz, prednison, prednisolon, fenytoin, 

fenobarbital eller karbamazepin 
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2 Bakgrund 
Det finns läkemedel som ger ökad risk för vitamin D-brist. En kartläggning av hur 

patientgrupper med olika riskläkemedel handläggs i Landstinget i Kalmar län har inte 

gjorts tidigare. En sådan kartläggning är önskvärd, för att få en nulägesanalys och öka 

medvetenheten bland hälso-och sjukvårdspersonal om hur läkemedel påverkar vitamin 

D-status, samt ge underlag till rutiner vid behandling med dessa riskläkemedel. 

 

Det finns en lång rad riskfaktorer för lågt S-25(OH)D, kalcidiol som är den vitamin D-

metabolit som mäts för att fastställa nivån av vitamin D i kroppen. Ökad ålder, liten 

utomhusvistelse i solljus, mörk hud, diabetes, vitamin D-fattig kost och övervikt är 

några av riskfaktorerna. Även rökning, luftföroreningar och heltäckande klädnad är 

riskfaktorer (1, 2, 3, 4, 5). Fysisk aktivitet, en kost med animalier eller livsmedel 

berikade med vitamin D, intag av supplementationspreparat innehållande vitamin D, 

och solljus minskar i sin tur risken för D-vitaminbrist (4). Fysiologiska funktioner som 

kan inverka på vitamin D-halten är en störd absorption av vitaminet i mag-tarmkanalen 

eller en stöd bildning av vitamin D i huden, påverkad omvandling av vitamin D-

metaboliter i lever och njurar eller att mekanismerna för upptag i cellerna är störda (5). 

Vissa läkemedel kan påverka dessa mekanismer och leda till lägre nivåer av vitamin D i 

blodet. Dock gäller även det omvända, att medicinering kan minska risken för brist på 

S-25(OH)D som till exempel behandling med statiner (2). 

 

Äldre individer har generellt sett en lägre serumnivå av vitamin D än yngre (1,2,7). 

Äldre medicineras också mer frekvent med läkemedel och har ofta flera olika läkemedel 

ordinerade samtidigt. 2007 ordinerades en 80-årig kvinna i genomsnitt 5,8 läkemedel 

samtidigt och för män var denna siffra 5,4 läkemedel per 80-årig man (8). Detta ökar 

risken för läkemedelsinteraktioner och troligen då även risken för interaktion med 

vitamin D-metabolismen och upptaget (9). Polyfarmaci har visat sig påverka S-

25(OH)D negativt (7). Ett lågt S-25(OH)D ökar risken för mortalitet även i en för övrigt 

frisk population och låga nivåer av 25(OH)D i serum kopplas samman med sjukdomar 

som diabetes mellitus, högt blodtryck och cancer och en lång rad andra 

vällevnadssjukdomar (4).  

 

I en artikel i Dagens Medicin som publicerades i april 2014 debatterades värdet av 

provtagningar av vitamin D och den kostnad som dessa analyser medför landstingen (6). 

Enligt artikeln, som undersökt antalet vitamin D-analyser som gjorts på sex 

universitetslaboratorier i Sverige, har antalet analyser ökat med 50 procent från år 2012 

till 2013. Kritik framfördes mot att det saknas strategier för vilka patienter som provtas, 

samt att många patienter som ordinerats analys och visar på bristnivåer inte följs upp (1, 

6). 

Denna deskriptiva studie ingår som en del i forskningsstudien ”Betydelsen av bra D-

vitaminstatus för äldres hälsa – Hur stor är förekomsten av D-vitaminbrist hos äldre i 

Kalmar län och hur påverkar läkemedel D-vitaminstatus” som är ett samarbete mellan 

Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Studien leds av Docent Martin 

Carlsson och finansieras genom anslag från Familjen Kamprads stiftelse.  

 

2.1 Kalcium och vitamin D 
Vitamin D-brist ökar risken för osteoporos och frakturrisk hos vuxna och rakit hos barn. 

Vitaminet har en viktig funktion för kroppens kalcium-homeostas (figur 1) som sköts 

genom samverkan mellan skelettet, njurarna och mag-tarmkanalen. Det absolut mesta 
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av människans kalcium finns i skelettet. I serum existerar kalcium som kalciumjoner 

(Ca
2+

). Det främsta kalciumreglerande hormonen är parathormon (PTH) och 1,25-

dihydroxyvitamin D (kalcitriol, även kallat aktivt vitamin D) (1). Parathormon eller 

parathtyreoideahormon (PTH) frisätts från bisköldkörtlarna och styr Ca
2+

-frisättning 

från skelettet och reabsorptionen från njurarna, samt upptaget från tarmen. Mycket av 

det kalcium människan får i sig från kosten tas aldrig upp av mag- och tarmkanalen utan 

förs ut ur kroppen med avföringen. 

PTH stimulerar också bildning av 1,25-dihydroxyvitamin D i njurarna. Kalcitriol, 1,25-

(OH)2D, har som huvuduppgift att stimulera upptaget av Ca
2+

 i tunntarmen (10). Låga 

halter vitamin D ger låga halter av kalciumjoner i plasma. PTH frisätts då från 

bisköldkörtlarna och stimulerar till kalcitriolfrisättning från njurarna när 

kalciumkoncentrationen i blodet sjunker (11). Även hormonet kalcitonin påverkar till 

viss del Ca
2+

-regleringen (10,11). Det är dessa mekanismer som gör att D-vitamin är 

essentiellt för att undvika metabola skelettsjukdomar (10). 

 

Hyperkalcemi är ett tillstånd som kan uppstå när kalciummängden i kroppen är större än 

vad njurarna klarar av att utsöndra (12). Ett för stort intag av D-vitamin via födan kan 

leda till hyperkalcemi men detta tillstånd kan även bero på en för stor frisättning av 

PTH (10,12.) Motsatsen till hyperkalcemi är hypokalcemi som kan uppstå som ett 

resultat av förlorad funktion i bisköldskörtlarna. Ett lågt PTH leder till minskad 

produktion av 1,25-(OH)2D i njurarna och svårigheter att absorbera D-vitamin från 

tunntarmen. Hypokalcemi kan också uppstå vid ett för lågt intag av D-vitamin antingen 

från födan eller för låg solexponering.  

 

 

 
Figur 1 –Kalciumregleringen (Wikimedia commons, fri användning) 
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2.2 Vitamin D-metabolismen 
D-vitamin är inte ett vitamin i egentlig bemärkelse, utan en steroidhormonprekursor. På 

grund av att vitamin D till viss del måste tillföras kroppen räknas det som ett vitamin 

som är essentiellt för människan. Vitamin D är ett fettlösligt vitamin, som kan intas via 

födan eller bildas i huden med hjälp av solljus och sedan transporteras i blodet till 

cellerna. Vitamin D är ett samlingsnamn för i första hand vitamin D2 (ergokalciferol) 

och vitamin D3  (kolekalciferol). Oavsett vilken källa som D-vitamin kommer ifrån så 

metaboliseras det på i stort sätt samma sätt i kroppen (1, 10) (figur 2). 

 

Vitamin D transporteras i blodet med hjälp av vitamin-D bindande protein (DBP), till 

levern där det metaboliseras genom hydroxylering med hjälp av enzymet 25-hydroxylas 

(inkluderar cytokrom-P450-enzymerna; CYP2R1, CYP27A1, CYP3A4) till 25(OH)D, 

också kallat kalcidiol. Det är denna metabolit som mäts för att avgöra D-vitaminhalten i 

serum (2). 25(OH)D omvandlas sedan till aktivt D-vitamin, 1,25- dihydroxyvitamin D 

(1,25-(OH)2D, kalcitriol) med hjälp av enzymet 1α-hydroxylas (CYP27B1) främst i 

njurarna men även till viss del lokalt i vävnadsceller (1, 2, 10, 13). Parathormon (PTH) 

frisätts vid en minskad halt Ca
2+ 

i blodet och stimulerar till aktivering av 1α-hydroxylas 

(1). Det aktiva D-vitaminet, 1,25-(OH)2D transporteras därefter ut till cellerna via blodet 

bundet till vitamin-D-bindande protein. Vitamin D-receptorer (VDR) finns i en lång rad 

olika celler och vävnader. Eftersom 1,25(OH)2D är ett steroidhormon så kan det 

generera snabbt signalsvar genom att binda till vitamin D-receptorer bundna till 

cellmembranet, men också utöva effekter på DNA i cellkärnan och på så sätt påverka en 

lång rad genuttryck. Den senare biologiska effekten på gentranskriptionen fungerar 

genom att antingen 25(OH)D endocyterar in i cellen med hjälp av bärarprotein där det 

omvandlas till det aktiva D-vitaminet kalcitriol (1,25(OH)2D), eller genom att redan 

omvandlat 1,25(OH)2D binder till en vitamin D-receptor i cytoplasman där det bildar ett 

komplex med en retinoid X-receptor (RXR). Detta komplex transporteras till cellkärnan 

där det binder till vitamin D- responsiva element (VDRE) på DNA-strängen och detta 

ger upphov till gentranskription eller inhibition (1,2,10). 

 

25(OH)D och 1,25-(OH)2D kan inaktiveras med hjälp av enzymet 24-hydroxylas (CYP 

24A1) till 24,25(OH)2D eller 1,24,25(OH)3D som därefter omvandlas till calcitroic acid 

och inaktiva metaboliter som kan utsöndras via urinen eller med avföringen. Denna 

mekanism bidrar till att kroppen undviker att drabbas av vitamin D- intoxikation (1, 2). 

 

2.3 Vitamin D2 och D3 från kosten 
Av de steroidhormonprekursorer som vitamin D är ett samlingsnamn för, är det vitamin 

D2 - ergokalciferol och vitamin D3 – kolekalciferol, som är viktiga ur kostsynpunkt (2, 

5, 13). 

Livsmedelsverket rekommenderar barn och vuxna ett intag på 10µg D-vitamin per dag 

(400 IE) och personer som är 75 år och äldre 20µg/ dag från kosten (14). Denna 

rekommendation dubblerades till sin nuvarande nivå under 2013. 

 

Enligt Livsmedelsverkets undersökning av svenskars matvanor, Riksmaten 2010-2011 

så får svenskarna i sig i genomsnitt 7,0 µg D-vitamin via kosten per dag. I 

ålderskategorin 65-80 år är det genomsnittliga intaget 8,3µg/ dag (15).  

Vitamin D finns i fisk och då framförallt fet fisk, D-vitaminberikade livsmedel så som 

mjölk och mjölkprodukter med lägre fetthalt, äggula och till viss del i kött. Vitamin D2 

finns i små mängder i vegetabilier och svamp (5,14). 
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Vitamin D2 och D3 absorberas i tunntarmen. Vitaminet är fettlösligt och följer 

fettmetabolismen (10). När fett finns tillgängligt i tarmen utsöndras gallsalter. Dessa 

finfördelar fettet till emulsionsdroppar och därefter till miceller, som i sin tur bryts ned 

till monoglycerider och fria fettsyror som diffunderar in i epitelcellerna i tunntarmen. I 

epitelcellerna sammanfogas monoglyceriderna och de fria fettsyrorna till triglycerider 

och andra lipider, som till exempel kolesterol och fettlösliga vitaminer i det 

endoplasmatiska retiklet till så kallade kylomikroner. Dessa frisätts till lymfsystemet 

och på så sätt når vitaminet blodet genom frisättning i venerna (1, 10). Vitamin D binder 

dels i blodet till vitamin D-bindande protein (DBP) och dels lagras vitaminet främst i 

fettväv och levern men även i muskler (1). Rubbningar i fettmetabolismen kan ge brist 

på fettlösliga vitaminer som vitamin D (10). 

 
Figur 2 -Vitamin D-metabolismen (2). Använd med tillstånd av Nutrition in Clinical Practice. 

 

2.4 Supplementering 

Enligt Riksmaten 2010-2011 använder 21 procent av den svenska befolkningen någon 

form av kosttillskott. Av det totala kosttillskottsintaget utgörs 24 procent av 

multivitamin- mineral-tillskott och 3 procent av D-vitamintillskott (15). I 

ålderskategorin 75 år och äldre rekommenderar Livsmedelsverket ett tillskott av D-

vitamin på 10µg per dag (14). 

 

Solen (UVB-strålning) är människans viktigaste källa till vitamin D. Flera faktorer 

påverkar hudens upptag och omvandling av solljus till vitamin D; solhöjden som är 

beroende av en plats breddgrad och årstid, platsens höjd över havet, luftföroreningar och 

moln, hudfärg, hudens tjocklek (äldre personer har tunnare hud än yngre) klädnad, 

användandet av solskyddsmedel med mera (1, 15, 16, 17, 18). 
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Under vinterhalvåret, det vill säga ungefär från oktober till april står solen för lågt i 

norra Europa för att huden ska kunna bilda vitamin D. Sverige ligger på breddgrad 55°N 

i söder till ca breddgrad 70°N i nordligaste landet. Kalmar län ligger på breddgrad 56°N 

vilket ger samma förhållanden som Lettland, där en studie visar på att stora delar av 

befolkningen har en låg serumhalt av 25(OH)D under vinterhalvåret (18). Liknande 

studier finns för Boston i USA (42°N) och Toronto i Kanada (43°N) (17, 19). För att 

upprätthålla tillräckliga nivåer av S-25(OH)D under vinterhalvåret och för vissa grupper 

krävs enligt flera studier tillförsel via kosten eller genom supplementering (1). 

 

2.5 Vitamin D och äldre 
Det är vanligt med vitamin D-brist hos äldre individer (1, 2, 7). Lågt S-25(OH)D hos 

äldre beror på faktorer, som att äldre har mindre effektiv vitamin D-bildning i huden då 

huden blir tunnare med ökad ålder. En förtunnad hud innehåller mindre  

7-dehydrokolesterol (figur 2), som är ett provitamin som krävs för bildning av vitamin 

D3 (1). Äldre har generellt sett ett lågt vitamin D-intag från kosten, vilket dels kan bero 

på kostens sammansättning och dels på brister i aptiten, eller försämrat näringsupptag 

(1). 

 

Många äldre vistas mindre utomhus än yngre. Mindre utomhusvistelse kan bero på 

svårigheter att ta sig ut på grund av begränsad rörlighet eller sjukdom. Äldre individer 

medicineras också mer frekvent med ett eller flera läkemedel (polyfarmaci) vilket ökar 

risken för läkemedelsinteraktioner, och detta är en vanlig orsak till försämrad hälsa hos 

äldre individer (12). Läkemedelssubstanser kan också interagera med näringsämnen så 

som vitamin D (7). En ökad ålder medför också farmakokinetiska förändringar i hur 

kroppen hanterar upptag, nedbrytning och eliminering av läkemedelssubstanser (16, 

20). Socialstyrelsen uppskattar att så mycket som upp till 30 procent av äldre individers 

sjukhusvistelse beror på läkemedelsinteraktioner, biverkningar eller andra problem som 

kan relateras till läkemedel (20). Vissa läkemedel kan orsaka yrsel, balanssvårigheter, 

synnedsättningar och sjukdomar i muskel och skelett vilket kan orsaka fall och därmed 

öka risken för frakturer i rörelseapparaten (20). 

 

2.6 Läkemedel och vitamin D 
En studie publicerad i European Journal of Endocrinology 2012 visade att 

läkemedelsanvändning över lag kunde kopplas till lägre vitamin D-halt i blodet (3). 

Socialstyrelsen pekar på att polyfarmaci med tre till fyra läkemedel samtidigt ger en 

fördubblad risk att dö (20). 

Det finns ett antal läkemedel som enligt studier visat sig ge ökad risk för D-vitaminbrist. 

Flera studier har gjorts kring vitamin D och dess interaktioner med olika 

läkemedelssubstanser. Dock anses det att fler studier behöver göras. Denna deskriptiva 

studie har begränsats till att ta med substanser som tydligt påverkar serumnivåerna av 

25-(OH)D negativt och där dokumenterad evidens finns att så är fallet. (Se metod och 

material för hur detta urval gjorts.) 

 

De fysiologiska funktioner som tycks inverka på vitamin D-halten är (2, 7, 12, 20, 21): 

 Försämrad absorption av vitamin D i mag-tarmkanalen (som förändringar i 

fettmetabolismen) eller bildning i huden. 

 Uppreglering av 24-hydroxylas (CYP 24A1) som bryter ner 25(OH)D och 1,25-

(OH)2D. 

 Påverkan på aktivering av vitamin D genom enzyminduktion- eller inhibition av 

CYP P450 (främst CYP 3A4). 



  
 

10 

 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av de läkemedel som bedöms vara riskläkemedel 

för vitamin D och deras fysiologiska mekanism för interaktion. (Se metod och material 

för hur detta urval gjorts.) 

 
2.6.1 Orlistat A08AB01 

Antiobesitasmedel 

Orlistat är ett perifert verkande antiobesitasmedel och är en substans som ordineras för 

farmakologisk behandling av övervikt och fetma. Substansen finns även som receptfritt 

läkemedel under namnen Alli och Beacita. Denna försäljning har inte tagits med i 

studien (22). 

Orlistat är en pancreaslipashämmare som påverkar nedbrytningen och upptaget av fett 

som intas via födan. Genom hämning av de enzymer som bryter ner triglycerider till fria 

fettsyror och glycerol minskar upptaget av fett (13, 22). Orlistat minskar upptaget av fett 

med ca 30 procent, som istället för att tas upp i mag-tarmkanalen förs ut ur kroppen med 

avföring (12). Genom denna mekanism kan substansen påverka upptaget av fettlösliga 

vitaminer, så som vitamin D, och på så sätt orsaka en brist. En reviewartikel av Robien 

et al. (2013) visar att patienter som ordinerats orlistat har en lägre nivå av S-25(OH)D 

(2). I FASS rekommederas att ett multivitaminpreparat ska övervägas vid ordination av 

orlistat (22). 

 
2.6.2 Kolestyramin C10AC01 och kolestipol C10AC02 

Resiner, serumlipidsänkande medel 

Kolestyramin och kolestipol är resiner, som används för att påverka serumlipidnivåerna 

vid blodfettsrubbningar. Resiner verkar genom att binda gallsyror i mag-tarmkanalen 

och sänker därmed totalkolesterolet i blodet och ger minskade nivåer av LDL (Low 

Density Lipoprotein) genom att ta upp mer kolesterol i leverns celler (12, 30). 

Substanserna är anjonbytare, vilket innebär att dessa bryter det enterohepatiska 

kretsloppet, vilket ger interaktioner med flera läkemedel. Substanserna binder också 

vissa läkemedel vilket leder till att absorptionen av dessa minskar i tarmen, ett välkänt 

exempel är warfarin (13, 22). Dessa substanser används oftast inte som ensamterapi 

utan vid samtidig behandling med statiner (30). 

Resiner kan påverka den normala fettabsorptionen och därmed biotillgängligheten av 

fettlösliga vitaminer, vilket tycks vara mekanismen bakom inverkan på vitamin D-

halten. Därför rekommenderas enligt FASS att fettlösliga vitaminer, som vitamin D ges 

profylaktiskt i samband med ordination av kolestipol eller kolestyramin under längre tid 

och i höga doser (22). 

 
2.6.3 Sevelamer V03AE02  

Fosfatbindare vid kronisk njursjukdom 

Sevelamer är en fosfatbindare som enligt FASS används för att behandla hyperfosfatemi 

hos patienter med kronisk njursjukdom (CKD- Chronic kidney disease) med eller utan 

dialysbehandling (12, 22). Vid kronisk njursjukdom uppstår ofta en minskad 1α-

hydroxylasaktivitet, som är det enzym som omvandlar 25(OH)D till aktivt 1,25(OH)2D i 

njuren. Effekterna blir bland annat minskad skelettbildning (osteodystrofi) och 

hyperparathyroidism då 1,25(OH)2D bland annat reglerar kalcium- och 

fosfatomsättningen (10, 13, 22, 23). Sevelamer sänker nivåerna av fosfater i plasma men 

absorberas inte och bryts inte ner i mag-tarmkanalen. Sevelamer har i studier även visat 

sig sänka LDL-kolesterolet i blodet (13, 24). Enligt FASS kan preparat med sevelamer 

binda fettlösliga vitaminer som vitamin D som intas via födan (22). Vidare 

rekommenderar FASS att ”för patienter som inte tar vitamintillskott ska status för 
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fettlösliga vitaminer bedömas regelbundet.”(22). Det rekommenderas också att patienter 

med kronisk njursjukdom supplementeras med vitamin D och att nivåerna monitoreras 

regelbundet (13, 22). 

 
2.6.4 Efavirenz J05AG03, Nevirapin J05AG01 

HAART, HIV- läkemedel, – Highly active antiretroviral agents, Ickenukleosider 

hämmare av omvänt transkriptas NNRTI 

Ingen patient i Landstinget i Kalmar län har ordinerats substansen nevirapin J05AG01 

under perioden 2012-2013 i journalsystemet Cosmic. Denna substans utesluts därför ur 

denna studie. 

HIV-patienter som behandlas med antiretrovirala läkemedel (HAART) har i flera 

studier visat sig ha en låg serumhalt av 25(OH)D och löper en högre risk för D-

vitaminbrist (25). S-25(OH)D tycks spela roll för HIV- diagnosens progression. Låga 

serumvärden av 25(OH)D kopplas ihop med lägre antal CD4+ T-hjälparceller och högre 

antal inflammationsmarkörer (12). I en studie av Allavena et al.(2012) hade 86,7 

procent av de undersökta en låg nivå av vitamin D och 31 procent hade en brist. I denna 

studie kunde man dock bara visa att den antiretrovirala substansen efavirenz signifikant 

ökar risken för D-vitaminbrist (25). Fler studier behövs då det finns indikationer på att 

fler HAART-läkemedel påverkar D-vitaminstatusen (2, 25). Få patienter som 

diagnostiserats med HIV är äldre än 75 år.  

NNRTI preparat och efavirenz hämmar cytokrom P450, som är involverade i 25-

hydroxyleringen av vitamin D3 samt inducerar CYP24A1 som omvandlar vitamin D och 

kalcitriol till inaktiva metaboliter (2, 25).  

 
2.6.5 Prednisolon H02AB06 och Prednison H02AB07  

Glukokortikoider 

Prednisolon och prednison är exempel på glukokortikoider. Dessa substanser är 

antiinflammatoriska och används vid behandling av sjukdomar som involverar 

inflammatoriska processer och immunreaktioner. Glukokortikoider binder till 

intracellulära glukokortikoidreceptorn som finns i hela kroppen och minskar 

genuttrycket av en lång rad mediatorer som är viktiga för inflammationsprocessen som 

TNF och interleukiner (21). En bieffekt av behandling med glukokortikoider är en ökad 

risk för osteoporos (2, 3, 13, 22). Resultat från NHANES (National Health and Nutrition 

Examination Survey) 2001-2006 visar på att patienter som medicineras med 

glukokortikoider löper en dubbelt så stor risk för vitamin D-brist jämfört med de som 

inte behandlas med dessa substanser (26). Därför ska enligt Läkemedelsboken 

supplementering med kalcium och vitamin D alltid övervägas vid samtidig behandling 

med glukokortikoider. Supplementering bör ordineras vid systemisk behandling med 

glukokortikoider (12). Det är dock inte fastställt att glukokortikoidernas påverkan på S-

25(OH)D är den enda mekanismen som ökar risken för osteoporos. Det tycks finnas 

andra faktorer som också påverkar skelettmetabolismen (2). 

 

Glukokortikoider påverkar kroppen fysiologiskt genom att minska upptaget av kalcium 

i mag-tarmkanalen och öka utsöndringen av kalcium via njurarna. Substanserna 

påverkar också skelettbildningen negativt. Det finns också studier som visar på att 

glukokortikoider tycks öka 24-hydroxylasaktiviteten och därmed ge ökad katabolism av 

vitamin D (15, 26). 

 

Det finns flera substanser som kategoriseras som glukokortikoider än de som undersöks 

här. FASS listar dessa under ATC-koden H02AB, H02AB01 betametason, H02AB02 

dexametason, H02AB04 metylprednisolon, H02AB08 triamcinolon och H02AB09 
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hydrokortison. De farmakologiska effekterna tycks vara likartade för alla dessa 

substanser och de bör därför hanteras som prednisolon och prednison avseende 

interaktion med vitamin D (2, 22, 26).  

 
2.6.6 Fenobarbital N03AA02, Fenytoin N03AB02, Karbamazepin N03AF01 

Antiepileptika 

De tre substanserna används bland annat vid behandling av epileptiska anfall. De 

farmakologiska effekterna i centrala nervsystemet uppkommer genom stabilisering av 

membranen i nervcellerna så att antalet urladdningar (aktionspotentialer) minskar (12, 

13, 27). Fenobarbital verkar genom att öka GABAs (Gamma amino butyric acid, 

gammaaminosmörsyra) hämmande effekt. Fenytoin och karbamazapin verkar 

inhiberande på natriumkanalerna (5, 13). Gemensamt för dessa substanser är att de är 

enzyminducerande. Genom att öka CYP3A4-aktiviteten i levern kataboliseras vissa 

substanser mer effektivt. Detta är mekanismen bakom dessa antiepileptiska substansers 

negativa inverkan på serumhalten av vitamin D liksom de väldokumenterade 

interaktionerna med andra läkemedel (12, 13, 22, 28). Enligt Läkemedelsboken ska 

särskild försiktighet iakttas vid ordination till äldre personer. Då dessa patienter ofta har 

en sänkt njurfunktion och en försämrad nedbrytning som följd av hög ålder bör hälso-

och sjukvården vara särskilt observant på interaktioner (12). Antiepileptika har i vissa 

studier kopplats samman med försämrad benmetabolism, med osteoporos och 

osteomalaci som följd. Patienter som ordinerats antiepileptika löper högre risk för 

frakturer (12, 22, 28). De exakta mekanismerna för detta är inte kända, men tros bero på 

att vitamin D (16) har en viktig funktion för kroppens kalcium-homeostas, men kan 

även bero på interaktion med andra läkemedel (28). Den ökade frakturfrekvensen för 

epileptiker kan delvis kopplas till den ökade fallrisken sjukdomen medför (28). Gröber 

och Kristers (2012) föreslår att supplementation med vitamin D och kalcium ordineras 

alla som ordineras någon av de undersökta antiepileptiska substanserna i denna studie 

samt eventuellt andra antiepileptiska substanser med inducering av CYP3A4 i levern. 

Vidare rekommenderas att patienterna monitoreras, det vill säga provtas regelbundet 

(28). 

 

2.7 Riktvärden för vitamin D-nivåer 
D-vitaminbrist räknas i denna studie som en serumkoncentration ≤ 50 nmol/L. Enligt 

bland andra Robins et al. (2013) bör 25(OH)D värdet hos en frisk vuxen individ ligga 

på mellan 75-80 nmol/L – 110 nmol/L (2). Därmed räknas ≤75 nmol/L som suboptimalt 

värde i denna kartläggning. Målvärdet för ortopedpatienter bör vara minst 75 nmol/ L. 

Dock finns det ingen internationell enighet om hur en optimal serumkoncentration för 

25(OH)D bör se ut. Det finns även studier som tyder på att ett optimalt serumvärde bör 

vara mellan 60-70 nmol/L (1). 

 

2.8 Vitamin D-intoxikation 
Att överdosera vitamin D genom enbart kosten eller att vistas mycket i solen anses 

normalt inte vara någon risk. Detta på grund av att kroppen bryter ner överflödigt 

vitamin genom att 25(OH)D och 1,25-(OH)2D kan inaktiveras med hjälp av enzymet 

24-hydroxylas. I huden sker en liknande omvandling till inaktiva metaboliter då 

tillräckliga vitamin D-nivåer uppnåtts. Dock kan vitamin D-intoxikation uppstå vid 

mycket höga supplementationsnivåer. S-25(OH)D över 375nmol/L anses vara en toxisk 

nivå. Men även nivåer något över normala värden tyder på ökad risk för mortalitet (1). I 

flera studier har man dock inte sett några negativa bieffekter av supplementation på 

100µg/ dag (4000IE) (1). Vid brist på S-25(OH)D eller då risk föreligger för bristnivåer 
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kan högre doser ordineras förebyggande som till exempel vid ordination av 

riskläkemedel (1, 2). 

 

2.9 Analys av S-25(OH)D 
Landstinget i Kalmar län har från år 2012 möjlighet att i egen regi analysera S-

25(OH)D. Detta ligger till grund för denna studie, som undersöker riskläkemedel och 

provtagningar och därför begränsar sig till perioden 2012-2013. I Landstinget i Kalmar 

län kostar ett vitamin D-prov 165 kronor enligt den interna prislistan. I Landstinget i 

Kalmar län mäts S-25 (OH)D2 och S-25-(OH)D3 var för sig. Analyssvaret anses ge en 

god bild av vitamin D-statusen i serum (1).  

 

3 Syfte och frågeställning 
 

3.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga hur patienter som ordinerats definierade 

riskläkemedel för D-vitaminbrist handläggs i Landstinget i Kalmar län. 

Studien undersöker omfattningen av ordinationer med läkemedel som ger ökad risk för 

vitamin D-brist, provtagning, analysresultat och behandling med supplement hos 

samtliga patienter, samt hos patientgruppen ≥75år. Resultatet skulle kunna ligga till 

grund för ett framtida förbättringsarbete kring handläggningen av patienter i länet. 

 

3.2 Frågeställning 
Hur ser handläggning av patientgrupper med olika riskläkemedel för D-

vitamininteraktioner i Landstinget i Kalmar län ut, med avseende på omfattningen av 

antal ordinationer, provtagning och analysresultat av S-25(OH)D, och 

supplementationsbehandling med D-vitamin/ kalcium och D-vitamin? 

 

4 Metod och material 

4.1 Identifiering av riskläkemedel 
 

I ett första steg identifierades riskläkemedel för vitamin D-brist. Detta gjorde med hjälp 

av vetenskapliga artiklar som söktes i PubMed. Sökorden var vitamin D AND drug 

interactions, vitamin D, vitamin D interactions, D-vitamin status och medication, 

vitamin D AND elderly. Både original-och reviewartiklar hittades; sex stycken 

bedömdes relevanta för studien (2, 3, 7, 25, 28, 32). Sökningar gjordes också i Sfinx 

interaktionstjänst på www.janusinfo.se (29) samt www.internetmedicin.se (30) med 

sökorden interaktioner med ergokalciferol och/ eller kolekalciferol. De 

läkemedelssubstanser som visade på välkända och vetenskapligt dokumenterad negativ 

inverkan på vitamin D-status valdes. De utvalda riskläkemedelssubstansernas ATC-

koder togs fram från FASS (22) och listades tillsammans med vitamin D-behandlingar 

innehållande vitamin D2, D3 / kalcium och vitamin D3 och - kombinationernas ATC-

koder (tabell 1-3). 
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Försämrad absorption av vitamin D i mag-tarmkanalen (som förändringar i 

fettmetabolismen) eller bildning i huden. 

 

Läkemedelssubstans ATC-kod Typ av läkemedel 

Orlistat A08AB01 Antiobesitasmedel 

Kolestyramin C10AC01 Resiner, 

serumlipidsänkandemedel 

Kolestipol C10AC02 Resiner, 

serumlipidsänkandemedel 

Sevelamer V03AE02 Fosfatbindare vid kronisk 

njursjukdom 

Tabell 1-Läkemedel som ger försämrad absorption av vitamin D. 

 

Uppreglering av 24-hydroxylas (CYP 24A1) som bryter ner 25(OH)D och 1,25-

(OH)2D. 

 

Läkemedelssubstans ATC-kod Typ av läkemedel 

Nevirapin J05AG01 HAART, HIV-läkemedel 

Efavirenz J05AG03 HAART, HIV-läkemedel 

Prednisolon H02AB06 Glukokortikoider 

Prednison H02AB07 Glukokortikoider 

Tabell 2- Läkemedel som ger ökad nedbrytning av vitamin D. 

 

Påverkan på aktivering av vitamin D genom enzyminduktion- eller inhibition av 

CYP P450 (främst CYP 3A4). 

 

Läkemedelssubstans ATC-kod Typ av läkemedel 

Nevirapin J05AG01 HAART, HIV-läkemedel 

Efavirenz J05AG03 HAART, HIV-läkemedel 

Fenobarbital N03AA02 Antiepileptika 

Fenytoin N03AB02 Antiepileptika 

Karbamazepin N03AF01 Antiepileptika 

Tabell 3- Läkemedel som påverkar aktivering av vitamin D genom enzyminduktion. 

 

4.2 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för studien var patienter med de fördefinierade riskläkemedlen med 

ordinationer under 2012 och/eller 2013. Utifrån dessa analyserades förekomst av 

supplementering (samtidig behandling med läkemedel innehållande vitamin D3 / 

kalcium och vitamin D3,) provtagning för S-25(OH)D, kalcidiol under 2012 och/ eller 

2013 och analyssvar. Materialet strukturerades efter respektive läkemedel avseende kön 

och ålder (≥75 år). 

 

Supplementationspreparat som inkluderades i denna studie är de som ordineras som 

behandling av hälso-och sjukvården. 

 Kolekalciferol D3 – A11CC05 

 Ergokalciferol D2 – A11CC01 

 Kombinationer – A11CC20 Kombinationspreparat innehållande vitamin D 

 Kalcium och vitamin D – A12AX 
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4.3 Begränsningar i metoden 
Denna kartläggning bedömde inte orsakssamband mellan ordinerade 

läkemedelssubstanser och provtagningar. Detta då det föreligger flera 

förväxlingsfaktorer, som inte kunde studeras utan att samtidigt ha åtkomst till enskilda 

patientjournaler. Vidare begränsades arbetet till att omfatta behandlingspreparat med 

vitamin D och/ eller kalcium och vitamin D som ordinerats på recept av hälso-och 

sjukvården. Receptfria egenvårdspreparat eller receptfria läkemedelssubstanser 

studerades inte. Dos-dispenserade läkemedel exkluderades på grund av att de ordineras i 

ett annat system. Läkemedel utan tydlig och vetenskapligt belagd negativ inverkan på 

vitamin D-status togs inte heller med. 

 

4.4 Databearbetning 
Två datakörningar (figur 3) gjordes i journaldatasystemet Cambio Cosmic: en för hela 

populationen och en för subgrupp ≥75 år. Båda datakörningarna gjordes i fem steg. Steg 

1-3 sökte på den totala populationen samt subgrupp ≥75 år (SQL-koder
1
 som användes: 

år (separerade samt totalt 2012-2013), antal patienter, kön, ålder (exkluderades för totala 

populationen), riskläkemedlens ATC-koder, antal patienter som behandlats, antal 

patienter som provtagits för 25(OH)D). I steg 4,5 söktes på, totala populationen, samt 

subgrupp ≥75 år (SQL-koder: år, kön, ålder (exkluderades för totala populationen), 

substans (ATC-kod) antal patienter, antal patienter med supplementation, antal patienter 

med provtagning, analys, och analysresultat.) 

 

Datan sammanställdes per läkemedel och sammanfördes i tabellform, samt i diagram 

enligt följande mönster (bilaga 1, resultattabeller): 

 

 Patienter med riskläkemedel, år, kön och ålder. 

 Patienter som ordinerats riskläkemedel och som provtagits för S-25(OH)D. Hur 

många hade vitamin D-brist? Analyssvar studerades och sammanställdes. 

 Hade denna brist behandlats? Ja eller nej. 

 Patienter som fått D-vitamin/ D-vitamin och kalcium behandling, men som inte 

hade provtagits sammanställdes. 

 

Resultattabellerna visar en mis-match då resultatet visar på färre totalt antal träffar när 

åren 2012 och 2013 slagits samman. Detta beror på att systemet visar unika träffar per 

patient under 2012 och 2013, men när åren slås ihop fås endast en unik träff per patient 

sett över två år istället för ett år i taget. 

 

Antal patienter med ordinationer på riskläkemedel jämfördes med antal patienter som 

hämtat ut recept på respektive läkemedel med hjälp av Socialstyrelsens statistikdatabas 

för läkemedel (sökningen gjordes 2014-04-15.) (31). Parametrarna som användes var de 

sjusiffriga ATC-koderna för respektive riskläkemedelssubstans samt 

supplementationspreparatens ATC-koder, åren 2012 och 2013, kön (man och kvinna) 

samt ålder. Denna data sammanställdes i resultattabellerna (bilaga 1). 

 

                                                 
1
 SQL-kod används för att göra anpassade sökningar i journaldatasystemet Cambio Cosmic. 
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Figur 3- Flödesschema över studiens upplägg och inkluderingar. 

 

4.5 Studiedesign  
Studien är en deskriptiv kartläggningsstudie. Denna metod valdes för att kunna beskriva 

handläggning av patienter i hälso-och sjukvården i Landstinget i Kalmar län avseende 

ordination av riskläkemedel, provtagning och analysresultat av S-25(OH)D, och 

behandling med D-vitamin/ kalcium och D-vitamin. 

 

4.6 Population 

Det totala invånarantalet i Kalmar län uppgår till ca 233 000 personer varav ca 28 000 är 

≥75 år. Den population som ingick i studien var invånare i Kalmar län som ordinerats de 

fördefinierade riskläkemedelssubstanserna under åren 2012-2013.  

Data som användes hämtades från patientdatabasen Cambio Cosmic. Populationen 

undersöktes som helhet och populationen ≥75 år och äldre undersöktes som subgrupp. 

 

4.7 Etik 
Studien ingår som en del i forskningsstudien ”Betydelsen av bra D-vitaminstatus för 

äldres hälsa.” Studien i sin helhet är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping. Data- och provsvar behandlades enligt etiska riktlinjer och lagar. Persondata 

avidentifierades, men relevant demografisk data (kön och ålder) inkluderades. 
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5 Resultat 

5.1 Alla riskläkemedel 
9118 individer (5036 kvinnor, (55%) och 4082 män, (45%)) ordinerades något av 

riskläkemedelen orlistat, sevelamer, kolestyramin, kolestipol, efavirenz, prednison, 

prednisolon, fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin i journalsystemet Cosmic i 

Landstinget i Kalmar län under perioden 1 januari 2012 till 31 december 2013. Av dessa 

patienter var 2844 ≥75 år (1572 kvinnor och 1272 män). Detta innebär att 31% av 

patienterna som ordinerats riskläkemedel var ≥75 år. Totalt behandlades 2035 patienter 

(22%) med supplementationspreparat av de som ordinerats riskläkemedel (figur 4, tabell 

4). I åldersgruppen ≥75 år behandlades 1232 individer(43%) med supplement. Av 

supplementerade individer var 1232 patienter ≥75 år vilket innebär att 61% av de 

supplementerade patienterna var ≥75 år (figur 5, tabell 4). 

 

Under samma tidsperiod provtogs totalt 380 patienter (4,1%) avseende kalcidiol av de 

som ordinerats riskläkemedel. Av dessa hade 141 patienter, det vill säga 37% av de 

provtagna en bristnivå av S-25(OH)D (≤50 nmol/L) vid första provtillfället. Åttiotvå 

patienter (57%) av de som visade brist supplementerades. Tolv patienter med bristnivåer 

i serum provtogs fler gånger, vilket innebär att 8,3% av de som hade en brist följdes upp 

med ytterligare en eller flera provtagningar. Av de som provtagits var 72% kvinnor och 

28% män. Av patienterna ≥75 år provtogs 119 individer (4,1% av patienterna i 

åldersgruppen). Detta innebär att 31% av de som provtogs var ≥75år. Fyrtiosex av dessa 

(39%) led brist. Av de patienter ≥75 år som hade led brist supplementerades 30 

individer (65%). 

 

Prednisolon utgjorde 78% av ordinationerna av riskläkemedel. 

Av läkare ordinerade tillskott hämtades 2012 ut 1,7 miljoner DDD (definerade 

dygnsdoser) av supplementationsbehandling av vitamin D3 eller kombinationspreparat 

med kalcuim och vitamin D3 i Landstinget i Kalmar län. 2013 var denna siffra 2 

miljoner DDD enligt Socialstyrelsens statistikdatabas (31). 
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Alla riskläkemedel       

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 5036 2679 2925 

Varav kvinnor ≥75 1572 863 919 

Totalt supp. kvinnor 1393 769 876 

Supp. kvinnor ≥75 590 336 364 

Totalt provtagna kvinnor 275 155 161 

Prov kvinnor ≥75 89 56 51 

Män       

Totalt antal män: 4082 2141 2403 

Varav män ≥75 1272 716 724 

Totalt supp. Män 642 370 406 

Supp. män ≥75 246 148 147 

Totalt provtagna män 105 57 62 

Varav provtagna män ≥75 30 16 18 

Kvinnor och män       

Totalt män och kvinnor 9118 4820 5328 

Varav kvinnor och män ≥75 2844 1579 1643 

Totalt supp. Kvinnor och män 2035 1139 1282 

Varav supp. Kvinnor och män ≥75 1232 484 511 

Totalt provtagna kvinnor och män 380 212 223 

Varav prov kvinnor och män ≥75 119 72 69 
Tabell 4 – Sammanräkning av alla riskläkemedel som ordinerats 2012-2013 

 

 
Figur 4- Sammaställning av alla riskläkemedel, alla åldrar under 2012 och 2013. 
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Figur 5- Sammanställning av alla riskläkemedel, ≥75 år, under 2012 och 2013. 

 
5.1.1 Skillnader mellan 2012 och 2013 

2012 ordinerades 4820 patienter riskläkemedel och 2013 ordinerades 5328 patienter. 

Detta är en ökning på nära 10 %. Ordinationer av orlistat och sevelamer sjönk däremot 

något. Dock kan ingen större skillnad ses mellan de två undersökta åren i antalet 

beställda provtagningar, 212 patienter år 2012 och 223 patienter år 2013. Antalet 

supplementerade patienter ökade något från 1139 patienter år 2012 till 1282 patienter 

2013 (diagram 1). 

 

 
Diagram 1 – Sammanställning av skillnader mellan 2012 och 2013. 
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Försämrad absorption av vitamin D i mag-tarmkanalen (som 

förändringar i fettmetabolismen) eller bildning i huden. 
 

5.2 Orlistat A08AB01  
Antiobesitasmedel 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 75 kvinnor orlistat (142 kvinnor hämtade ut recept på 

orlistat). Elva kvinnor av dessa supplementerades. Av de supplementerade kvinnorna 

provtogs tre individer (varav två vid mer än ett tillfälle). Analyssvaren visade på brist 

vid första tillfället för alla kvinnorna, vid andra provtillfället led en av brist och en hade 

normala värden. Tre kvinnor provtogs utan supplementering, en av dessa kvinnor hade 

en brist och två hade suboptimala värden.  

2013 ordinerades 65 kvinnor orlistat (127 kvinnor hämtade ut recept på orlistat). Fyra 

kvinnor supplementerades varav två provtogs. En av de provtagna led brist på vitamin 

D, en hade suboptimala värden.  

Män: 2012 ordinerades 39 män orlistat (77 män hämtade ut recept på orlistat). Fyra 

män supplementerades varav två provtogs. Båda männen led brist, en av männen 

provtogs vid mer än ett tillfälle och vid det senare tillfället var serumvärdet av 25-

(OH)D normalt. 

2013 ordinerades 27 orlistat (61 män hämtade ut recept). Ingen man supplementerades 

och en patient provtogs och denne man hade en brist. 

Subgrupp ≥75: 2012 och 2013 ordinerades två kvinnor per år orlistat i Landstinget 

Kalmar läns i gruppen ≥75, (sex män och kvinnor ≥75 år hämtade ut recept på orlistat 

per år). Ingen av dessa kvinnor supplementerades eller provtogs. 2012 ordinerades en 

man och 2013 ordinerades två män i gruppen ≥75. Ingen av dessa män 

supplementerades eller provtogs för S-25(OH)D. 

Sammanfattning: Totalt har 193 patienter ordinerats orlistat under åren 2012 och 2013, 

fem av dessa patienter är ≥75 år. Arton patienter behandlades med supplement och tio 

patienter har provtagits, det vill säga att 5% av de föreskrivna patienterna har provtagits 

(diagram 2) och 60% av de provtagna hade en brist vid första provtillfället och 30% 

hade suboptimala värden. Det högsta uppmätta serumvärdet var 94 nmol/L. 70% av de 

provtagna patienterna supplementerades. 
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Diagram 2 - Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats orlistat 

A08AB01. 
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5.3 Kolestyramin C10AC01 
Resiner, serumlipidsänkandemedel 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 84 kvinnor kolestyramin, (111 kvinnor hämtade ut recept 

på kolestyramin). Tjugo kvinnor supplementerades och åtta kvinnor provtogs. 

Analyssvaren visade att tre patienter hade en brist. En av kvinnorna provtogs vid mer än 

ett tillfälle till dess att ett normalt värde uppnåtts. 

2013 ordinerades 115 kvinnor kolestyramin (116 kvinnor hämtade ut recept på 

kolestyramin). Tjugosju kvinnor ordinerades supplementbehandling och 14 provtogs. 

Sex av de provtagna patienterna visade på en brist, två av dessa supplementerades. Tre 

av dessa provtogs vid mer än ett tillfälle. 

Män: 2012 ordinerades 29 män kolestyramin (53 män hämtade ut recept på 

kolestyramin). Två av dessa ordinerades samtidigt supplement, en man provtogs. Denna 

man led en brist och supplementerades. 

2013 ordinerades 81 män kolestyramin (85 män hämtade ut recept på kolestyramin). 

Sex män supplementerades och två män provtogs, ingen av dessa provtagna män visade 

på en brist, en av männen var samtidigt ordinerad supplementation. En patient som inte 

supplementerades provtogs flera gånger. 

Subgrupp ≥75 år: (diagram 3) 2012 ordinerades 17 kvinnor kolestyramin i subgruppen 

75 år och äldre (22 kvinnor ≥75 år hämtade ut recept på kolestyramin). Åtta kvinnor 

supplementerades och två provtogs. En av de provtagna visade en brist och 

supplemeterades. 2013 ordinerades 21 kvinnor kolestyramin (21 kvinnor ≥75 år 

hämtade ut recept på kolestyramin). Nio kvinnor supplementerades och två kvinnor 

provtogs. Båda dessa kvinnor supplemeterades, en kvinna visade på en brist i 

analyssvaret. 

2012 ordinerades fyra män kolestyramin i åldersgruppen ≥75 år (nio män ≥75 år 

hämtade ut recept på kolestyramin). Ingen av dessa män supplementerades eller 

provtogs. 2013 ordinerades 14 män (15 män ≥75 år hämtade ut recept på kolestyramin). 

Ingen av männen ordinerades supplementation och ingen av männen provtogs. 

 

 
Diagram 3- Antal kvinnor/ män ≥75år,  samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

kolestyramin C10AC01. 
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Sammanfattning: (diagram 4) Totalt har 286 patienter ordinerats kolestyramin under 

åren 2012 och 2013, 53 av dessa patienter är ≥75 år. Fyrtiosju patienter behandlades 

med supplement (15 patienter ≥75 år) och 24 patienter har provtagits, det vill säga 8% 

av de patienter som ordinerats kolestyramin har provtagits. Av de provtagna patienterna 

hade 38% en brist vid första provtillfället och 46% hade suboptimala värden. Det högsta 

uppmätta serumvärdet var 117 nmol/L. 33% av de provtagna patienterna 

supplementerades. 

 

 
Diagram 4- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats kolestyramin 

C10AC1. 
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5.4 Kolestipol C10AC02 
Resiner, serumlipidsänkandemedel 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 18 kvinnor kolestipol (30 kvinnor hämtade ut recept på 

kolestipol). Två kvinnor ordinerades supplement och en kvinna provtogs. Denna kvinna 

var ≥75 år och supplementerades och analyssvaret visade på en brist. 

2013 ordinerades 12 kvinnor kolestipol (25 kvinnor hämtade ut recept på kolestipol). En 

kvinna supplementerades, ingen kvinna provtogs. 

Män: 2012 ordinerades en man kolestipol (12 män hämtade ut recept på kolestipol). 

ingen man supplementerades och ingen man provtogs. 2013 ordinerades nio män 

kolestipol (17 män hämtade ut recept på kolestipol). En man supplementerades och en 

man provtogs. Denna man supplementerades och visade inte på någon brist. 

Subgrupp ≥75: (diagram 5) 2012 ordinerades två kvinnor i denna grupp med 

kolestipol. En kvinna supplementerades och denna kvinna hade en brist. 2013 

ordinerades två kvinnor, en kvinna supplementerades men provtogs inte. 

2012 ordinerades ingen man ≥75 år med kolestipol. 2013 ordinerades en man ingen man 

supplementerades och ingen man provtogs i denna grupp. 

 

 
Diagram 5- Antal kvinnor/ män ≥75 år, samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

kolestipol C10AC02. 
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Sammanfattning: (diagram 6) Totalt har 38 patienter ordinerats kolestipol under åren 

2012 och 2013, fem av dessa patienter är ≥75 år. Fyra patienter behandlades med 

supplement (två patienter ≥75 år) och två patienter har provtagits, det vill säga 5% av de 

patienterna som ordinerats kolestipol har provtagits och en av de två provtagna hade en 

brist vid första provtillet. Det högsta uppmätta serumvärdet var 109 nmol/L. Båda de 

provtagna patienterna supplementerades. 

 

 
Diagram 6- Antal kvinnor/ män, samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats kolestipol 

C10AC2. 
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5.5 Sevelamer V03AE02  
Fosfatbindare vid kronisk njursjukdom 

 

Kvinnor: Totalt ordinerades 40 kvinnor sevelamer 2012 (54 kvinnor hämtade ut recept 

på sevelamer). Två av dessa supplementerades och två provtogs. De som provtogs 

supplementerades inte och led ingen brist. 2013 ordinerades 36 kvinnor sevelamer (58 

kvinnor hämtade ut recept på sevelamer). Fyra patienter supplementerades och sex 

patienter provtogs. Två av de provtagna supplementerades och dessa två visade också 

på en brist i analyssvaren. En av dessa kvinnor provtogs ytterligare en gång och visade 

då på ett tillfredställande S-25(OH)D. 

Män: 2012 ordinerades 63 män sevelamer (81 män hämtade ut recept på sevelamer). 

Två av dessa ordinerades samtidigt supplement och två patienter provtogs. En av dessa 

män supplementerades inte och led heller ingen brist. En av de provtagna männen 

supplementerades och denna patient led vid en första provtagning brist på 25(OH)D. 

Denna man provtogs fler gånger under 2012 till dess att ett normalt serumvärde 

uppnåtts. 2013 ordinerades 58 män sevelamer (81 män hämtade ut recept på sevelamer). 

En patient fick supplement och en man provtogs. Samma man som supplementerades 

provtogs och visade ingen brist vid något av de två tillfällen mannen provtogs. 

Subgrupp ≥75: (diagram 7). Av det totala antalet kvinnor 2012 var 15 patienter ≥75 år 

(19 kvinnor ≥75 år hämtade ut recept på sevelamer) ingen av dessa supplementerades 

men en provtogs, analyssvaret visade inte på någon brist för denna kvinna. 2013 

ordinerades 17 ≥75 år kvinnor sevelamer (24 kvinnor ≥75 år hämtade ut recept på 

sevelamer), två av dessa supplementerades och tre prov togs. En av de provtagna led 

brist på S-25(OH)D, denna provtagna kvinna supplementerades samtidigt. 

2012 ordinerades 28 män i subgruppen sevelamer (27 män ≥75 år hämtade ut recept på 

sevelamer) ingen av dessa män supplementerades eller provtogs. 2013 ordinerades 16 

män (22 män ≥75 år hämtade ut recept på sevelamer). En man supplementerades och en 

man provtogs vid två tillfällen. Båda analyssvaren visade att ingen brist förelåg. Samma 

man som supplementerades var den som provtogs. 

 

 
Diagram 7- Antal kvinnor/ män ≥75 år, samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

sevelamer V03AE02. 
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Sammanfattning: (diagram 8) Totalt har 178 patienter ordinerats sevelamer under åren 

2012 och 2013, 66 av dessa patienter är ≥75 år. Nio patienter behandlades med 

supplement (tre patienter ≥75 år) och tio patienter har provtagits, det vill säga 6% av de 

patienterna som ordinerats sevelamer har provtagits och 30% av de provtagna hade en 

brist vid första provtillfället och 40% hade suboptimala värden. Det högsta uppmätta 

serumvärdet var 97 nmol/L. 30% av de provtagna patienterna supplementerades. 

 

 
Diagram 8- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats sevelamer 

V03AE02. 
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Uppreglering av 24-hydroxylas (CYP 24A1) som bryter ner 25(OH)D 

och 1,25-(OH)2D 

 

5.6 Efavirenz J05AG03, Nevirapin J05AG01 
HAART, HIV- läkemedel 

 

Ingen patient i Landstinget i Kalmar län har ordinerats substansen nevirapin J05AG01. 

Denna substans utesluts därför ur denna studie. 

Kvinnor: 2013 ordinerades en kvinna efavirenz (två kvinnor hämtade ut recept på 

efavirenz). Denna kvinna var yngre är 75 år. Inga supplementationspreparat skrevs ut 

och ingen provtagning avseende 25(OH)D gjordes. 

Män: 2012 och 2013 ordinerades en man per år efavirenz varav en man var över 75 år. 

(fyra män hämtade ut recept 2012 och fem män hämtade ut recept på efavirenz 2013). 

Ingen av männen supplementerades, en man provtogs för 25(OH)D, analyssvaret visade 

på vitamin D brist. 

Subgrupp ≥75: Endast en man var ordinerad efavirenz tillhörande gruppen ≥75. Denna 

man varken supplementerades eller provtogs för S-25(OH)D. 

 

Sammanfattning: (diagram 9) Totalt har tre patienter ordinerats efavirenz under åren 

2012 och 2013, en av dessa patienter är ≥75 år. Ingen patient behandlades med 

supplement och en patient har provtagits, det vill säga att en av tre av de patienterna 

som ordinerats efivarenz har provtagits. Denna patient hade en brist vid provtillfället. 

 

 

Diagram 9- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats efavirenz 

J05AG03. 
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5.7 Prednisolon H02AB06  
Glukokortikoider 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 2025 kvinnor prednisolon (3036 kvinnor hämtade ut recept 

på prednisolon), 765 av dessa fick supplementbehandling. Av antal kvinnor som 

ordinerats prednisolon provtogs 133 patienter, 39 patienter hade en brist avseende S-

25(OH)D. Av dessa supplementerades 30 patienter. 

2013 ordinerades 2272 kvinnor prednisolon (3139 kvinnor hämtade ut recept på 

prednisolon). Av dessa supplementerades 816 patienter och 126 provtogs. 33 av dessa 

hade en brist och 16 av dessa supplementerades.  

Män: 2012 ordinerades 1731 män med prednisolon (2333 män hämtade ut recept på 

prednisolon). Av dessa patienter supplementerades 346 män och 46 provtogs. Av de 

provtagna männen led 15 patienter brist, 11 av de provtagna männen som led brist 

supplementerades. Fyra prov hade förolyckats. 2013 ordinerades 1933 män med 

prednisolon (2443 män hämtade ut recept på prednisolon.) Av dessa män fick 380 

supplement och 54 patienter provtogs. Av de män som provtogs visade 23 på en brist, 

av dessa supplementerades 13 patienter och sju patienter provtogs till dess att normala 

värden uppmättes. Ett prov hade förolyckats varpå inget analyssvar kunde ses.  

Subgrupp ≥75: (diagram 10) 2012 ordinerades 765 kvinnor över 75 år med prednisolon 

(1158 kvinnor ≥75 hämtade ut recept). Totalt ordinerades 624 män i subgruppen ≥75 

(804 män ≥75 hämtade ut recept). Av männen supplementerades 144. Fjorton män i 

subgruppen ≥75 provtogs, fem av dessa led brist och tre av dessa supplementerades 

samtidigt. 

2013 ordinerades 825 kvinnor ≥75 med prednisolon (1245 kvinnor ≥75 hämtade ut 

recept), 344 kvinnor supplementerades och 42 provtogs. Tio av dessa kvinnor visade en 

brist och fyra av de kvinnor som hade en brist supplementerades. Av männen 

ordinerades 640 patienter prednisolon 2012 (824 män ≥75 hämtade ut recept) 141 män 

75 år eller äldre ordinerades supplement och 17 provtogs. Av de provtagna visade sju på 

en bristnivå av 25(OH)D i serum, fyra patienter av dessa supplementerades. 

 

 
Diagram 10- Antal kvinnor/ män ≥75, samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

prednisolon H02AB06. 
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Sammanfattning: (diagram 11) Totalt har 7077 patienter ordinerats prednisolon under 

åren 2012 och 2013, 2483 av dessa patienter är ≥75 år, 1871 patienter behandlades med 

supplement (791 patienter ≥75 år) och 308 patienter har provtagits, det vill säga 4,4% 

patienterna som ordinerats prednisolon har provtagits och 36% av de provtagna hade en 

brist vid första provtillfället, 34% hade suboptimala värden. Det högsta uppmätta 

serumvärdet var 146 nmol/L. Av de provtagna patienterna supplementerades 59%. 

 

 
Diagram 11- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats prednisolon 

H02AB06. 
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5.8 Prednison H02AB07  
Glukokortikoider 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 34 kvinnor prednison (20 kvinnor hämtade ut recept på 

prednison) varav fyra behandlades med supplementaion, ingen av kvinnorna med 

ordination på prednison provtogs. 

2013 ordinerades 45 kvinnor prednison (24 kvinnor hämtade ut recept på prednison). En 

patient provtogs men hade ingen brist. 

Män: 2012 ordinerades 42 män prednison (24 män hämtade ut recept på prednison). 

Fem män supplementerades och en man provtogs men visade inte på någon brist. 2013 

ordinerades 45 män prednison (23 män hämtade ut recept på prednison recept hämtades 

ut). Tio av dessa män fick supplementbehandling och en man provtogs och hade en 

brist. 

Subgrupp ≥75: (diagram 12) 2012 ordinerades 12 kvinnor ≥75 år med prednison. Av 

dessa supplementerades totalt fem kvinnor och ingen av patienterna provtogs. 

Arton kvinnor ordinerades prednison 2013 varav en supplementerades, ingen provtogs.  

2012 ordinerades 17 män ≥75 år och en man supplementerades men ingen provtogs. 

2013 ordinerades 15 män ≥75 år och en man supplementerades men ingen provtogs. 

 

 

Diagram 12- Antal kvinnor/ män ≥75, samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

prednison H02AB07. 

 

Sammanfattning: (diagram 13) Totalt har 159 patienter ordinerats prednison under 

åren 2012 och 2013, 58 av dessa patienter är ≥75 år, 25 patienter behandlades med 

supplement (sex patienter ≥75 år) och fyra patienter har provtagits, det vill säga 3% av 

de patienter som ordinerats prednison har provtagits och en av de provtagna hade en 

brist vid första provtillfället och två patienter hade suboptimala värden, ett prov hade 

förolyckats och kunde inte mätas. Det högsta uppmätta serumvärdet var 56 nmol/L. En 

av de provtagna patienterna supplementerades. 
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Diagram 13- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

prednison H02AB07. 
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Påverkan på aktivering av vitamin D genom enzyminduktion- eller 

inhibition av CYP P450 (främst CYP 3A4.) 
 

Efavirenz J05AG03, Nevirapin J05AG01 

HAART, HIV- läkemedel 

Se resultat under uppreglering av 24-hydroxylas 

 

5.9 Fenobarbital N03AA02  
Antiepileptika 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades nio kvinnor fenobarbital (27 kvinnor hämtade ut recept på 

fenobarbital). En kvinna supplementerades och ingen provtogs. 

2013 ordinerades fem kvinnor (22 kvinnor hämtade ut recept på fenobarbital). En 

kvinna supplementerades och ingen kvinna provtogs avseende 25(OH)D. 

Män: 2012 ordinerades tio män fenobarbital (30 män hämtade ut recept på 

fenobarbital). Två män ordinerades supplementbehandling, ingen av männen provtogs. 

2013 ordinerades 13 män fenobarbital (29 män hämtade ut recept på fenobarbital), 

ingen av dessa män supplementerades eller provtogs. 

Subgrupp ≥ 75 år: Inga kvinnor i ålderskategorin 75 år eller äldre ordinerades 

fenobarbital under 2012-2013. 

En man ordinerades fenobarbital 2012 i denna ålderskategori, denna man 

supplementerades eller provtogs inte. Under 2013 ordinerades inte någon man 

substansen. 

Sammanfattning: (diagram 14) Totalt har 36 patienter ordinerats fenobarbital under 

åren 2012 och 2013, en av dessa patienter är ≥75 år. Fyra patienter behandlades med 

supplement (Inga patienter ≥75 år). Inga patienter har provtagits. 

  

 
Diagram 14- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats fenobarbital 

N03AA02. 
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5.10 Fenytoin N03AB02 
Antiepileptika 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 11 kvinnor fenytoin (45 kvinnor hämtade ut recept). Fyra 

kvinnor supplementerades och ingen kvinna provtogs. 2013 ordinerades sju kvinnor (43 

kvinnor hämtade ut recept). En kvinna ordinerades supplement, ingen kvinna provtogs. 

Män: 2012 ordinerade åtta män med fenytoin (67 män hämtade ut recept). En man 

supplementerades och ingen man provtogs. 2013 ordinerades 17 män fenytoin (62 män 

hämtade ut recept). Ingen man supplementerades och ingen man provtogs. 

Subgrupp ≥75 år: En kvinna per år (2012 och 2013) i subgrupp ≥75 år ordinerades 

fenytoin (antalet uthämtade recept var för 2012, 12 st och för 2013, 13 st). En kvinna 

ordinerades supplement, men ingen provtogs. 

2012 ordinerades en man ≥75 år fenytoin (15 recept hämtades ut). Denna man 

supplementerades, men provtogs inte. 2013 ordinerades två män 75 år eller äldre (12 

recept hämtades ut). Ingen man supplementerades eller provtogs. 

Sammanfattning: (diagram 15) Totalt har 42 patienter ordinerats fenytion under åren 

2012 och 2013, fem av dessa patienter är ≥75 år. Sex patienter behandlades med 

supplement (en patient var ≥75 år). Inga patienter har provtagits.  

 

 
Diagram 15- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats fenytoin 

N03AB02. 
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5.11 Karbamazepin N03AF01  
Antiepileptika 

 

Kvinnor: 2012 ordinerades 166 kvinnor karbamazepin (398 kvinnor hämtade ut recept 

på karbamazepin), 23 kvinnor ordinerades supplementbehandling, fem kvinnor 

provtogs. Två av de provtagna kvinnorna visade en brist avseende S-25(OH)D. En av 

dessa provtagna kvinnor supplementerades samtidigt. En av de provtagna kvinnorna 

provtogs vid fler än ett tillfälle till dess att ett normalt värde uppnåtts. 

2013 ordinerades 148 kvinnor karbamazepin (378 kvinnor hämtade ut recept på 

karbamazepin). Elva kvinnor ordinerades supplement och 12 kvinnor provtogs. Fem av 

de provtagna led en brist vid första provtagningen. En av de provtagna kvinnorna som 

led brist vid första provtillfället provtogs vid upprepade tillfällen till dess att ett normalt 

värde uppnåtts. Två av de provtagna kvinnorna supplementerades.  

Män: 2012 ordinerades 217 män karbamazepin (465 män hämtade ut recept på 

karbamazepin). Åtta män supplementerades och fem män provtogs. Tre av de provtagna 

visade en bristnivå av 25(OH)D. Två av dessa män som visade på en brist i 

analyssvaren supplementerades samtidigt. En av männen som visade på en brist 

provtogs vid mer än ett tillfälle, men visade fortfarande en brist.  

2013 ordinerades 219 män karbamazepin (480 kvinnor hämtade ut recept på 

karbamazepin). Åtta män supplementerades och en man provtogs. Den provtagna 

mannen supplementerades inte och led heller ingen brist. 

Subgrupp ≥75 år: (diagram 16) Fyrtionio kvinnor som ordinerades karbamazepin var 

75 år eller äldre 2012. Nio av dessa kvinnor ordinerades supplement och en kvinna 

provtogs. Denna kvinna supplementerades och led en brist, (endast ett prov togs). 2013 

ordinerades 33 kvinnor karbamazepin. Sex av dessa kvinnor ordinerades supplement 

och två provtogs. Båda de provtagna visade på en brist. En av dessa supplementerades 

och en supplementerades inte. 

I subkategorin ≥75 år ordinerades 39 män karbamazepin 2012, åtta av dessa 

supplementerades, två provtogs och dessa visade båda på en brist, en provtagen man 

supplementerades, en man supplemeterades inte. 2013 ordinerades 34 män i denna 

ålderskategori. Två av dessa män supplementerades och ingen provtogs. 

 
Diagram 16- Antal kvinnor/ män ≥75, samt totalt antal patienter ≥75år 2012 och 2013 som ordinerats 

karbamazepin N03AF01. 
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Sammanfattning: (diagram 17) Totalt har 709 patienter ordinerats karbamazepin under 

åren 2012 och 2013, 148 av dessa patienter är ≥75 år, 48 patienter behandlades med 

supplement (18 patienter ≥75 år) och 23 patienter har provtagits, det vill säga 3% av de 

patienter som ordinerats karbamazepin har provtagits och 34% av de provtagna hade en 

brist vid första provtillfället och 34% patienter hade suboptimala värden. Det högsta 

uppmätta serumvärdet var 146 nmol/L. Av de provtagna patienterna supplementerades 

26%. 

 

 
Diagram 17- Antal kvinnor/ män samt totalt antal patienter 2012 och 2013 som ordinerats karbamazepin 

N03AF01. 

 

6 Diskussion 
Det råder debatt kring vitamin D, som under de senaste åren fått stor uppmärksamhet 

både inom hälso-och sjukvården och bland allmänheten. En modern livsstil med mindre 

utomhusvistelse, urbanisering, luftföroreningar och förändrade kostvanor/ ett högre 

BMI tros ha lett till lägre vitamin D-nivåer i populationen (1). Undersökningar tyder på 

att vitamin D-brist kan associeras med en lång rad sjukdomar så som depression, cancer, 

hjärt-kärlsjukdomar, fetma, hypertoni, diabetes mellitus, infektionskänslighet med mera, 

sjukdomar som inte tidigare kopplats samman med vitamin D (1, 2, 3). I en studie gjord 

av Melamed et al. (2008) visas att lågt kalcidiol (S-25(OH)D) ökar risken för mortalitet 

även i en för övrigt frisk population (4). Ytterligare en nyligen publicerad artikel av 

Lindqvist et al. (2014) visar att undvikande av solen är en större riskfaktor för ökad 

mortalitet i relation till risken för att utveckla malignt melanom (33). Vad det gäller 

kunskapen kring läkemedels påverkan på D-vitamin nivåer är det mycket som i 

dagsläget är okänt. Hälso-och sjukvårdens hantering av den kunskap som faktiskt finns i 

dagsläget är också relativt ostuderad. I ljuset av dessa studier/ brist på studier blir denna 

kartläggning en intressant grund för ett fortsatt arbete med att fastställa rutiner kring 

hanteringen av patienter med riskläkemedel och för att öka kunskapen kring området. 

Den här studien visar att det är en absolut minoritet (4%) som provtas avseende 
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kalcidiol och att enbart en mindre del (22%) av patienterna med riskläkemedel 

supplementeras, trots tydliga instruktioner/ rekommendationer i FASS för flera av de 

studerade substanserna. Detta kan antingen bero på att kunskapen är dåligt känd eller att 

kunskapen negligeras.  

 

Äldre löper en högre risk att utveckla vitamin D-brist på grund av en rad faktorer. 

Hösten 2013 dubblerade Livsmedelsverket sina rekommendationer av vitaminet till 

rekommenderat dagligt intag (RDI) på 20µg/dag för befolkningsgruppen 75 år och äldre 

(1, 14). Många äldre individer medicineras med många olika läkemedel samtidigt vilket 

i sig ökar risken för vitamin D-brist. Till detta kommer risk för skadliga interaktioner 

mellan vissa läkemedelssubstanser vilket är en mycket vanlig orsak till sjukhusvistelse 

(9, 20). Sammantaget med en försämrad syntes av vitamin D i huden, lägre grad av 

utomhusvistelse och ett otillräckligt intag av vitamin D från kosten, bör särskild hänsyn 

tas och ligga till grund för en diskussion inom hälso-och sjukvården för hur äldre 

patienter med riskläkemedel och polyfarmaci handläggs avseende provtagningar av 

kalcidiol och supplementering. Med denna kunskap kan det diskuteras om det alltid 

krävs en provtagning för att konstatera denna brist eller om supplementering kan sättas 

in profylaktiskt. I den här studen visas att även bland äldre sker provtagning i en absolut 

minoritet (4%) av patienter som ordineras riskläkemedel och även bland de äldre är det 

en mindre del (43%) som supplementeras. Detta tyder på man inte uppmärksammar den 

särskilda risk som finns för vitamin D-brist i den äldre populationen, trots att det tycks 

som att supplementation är vanligare bland äldre än den totala populationen. 

 

I denna studie finns det en svaghet i svårigheten i att bedöma samband mellan 

riskläkemedlen i sig och bristnivåer och den bakomliggande orsaken till att provtagning 

gjordes. Av dataunderlaget kunde det inte avgöras om ordinerad supplementering skett 

innan eller efter provtagningen. Det föreligger alltså en lång rad förväxlingsfaktorer och 

dessa kunde inte studeras utan att samtidigt ha tillgång till patientjournaler på 

individnivå. När på året provet togs, hudfärg, kön, rökning, fysisk aktivitet, heltäckande 

klädnad, stor andel inomhusvistelse, övervikt med mera kan inverka på analysresultaten. 

Det går heller inte att dra några slutsatser kring om det är själva sjukdomen som orsakar 

bristnivåer eller om det är riskläkemedlet i sig självt. (3). Undersökningen tog hänsyn 

till kön eftersom det kan påverka läkemedels farmakologiska effekter (3). Detta var 

dock inget som kunde dras några slutsatser av i denna kartläggning. Äldre kvinnor 

medicineras med något fler läkemedel per patient än män (20). Även i denna 

kartläggning var fler kvinnor än män ordinerade något av riskläkemedlen. 

 

Det är många av riskläkemedlen som visat sig uthämtas i mycket högre grad än vad som 

förskrivits i Landstingets journaldatasystem Cosmic. Detta kan till viss del förklaras av 

att dos-dispenserade läkemedel inte förskrivs i samma journalsystem. Det kan också 

förklaras med att vissa läkemedel ordineras av specialistläkare i länet som inte är knutna 

till Cosmic eller ordinerats utanför länet. Dock är det för vissa läkemedel en 

anmärkningsvärt hög grad av uthämtade recept jämfört med förskrivningarna. Detta 

gäller främst orlistat, efavirenz, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin. 

 

En bias i studien är att datasystemet Cambio Cosmic rymmer ett antal testpatienter som 

inte kunnat identifieras i denna körning på grund av avidentifieringen. Analyssvarens 

hantering i Cosmic kan också vara en bias då förfarandet inte är helt enhetligt inom 

Landstinget i Kalmar län. Denna studie inkluderar endast supplementationspreparat som 

ordinerats av hälso- och sjukvården och tar inte hänsyn till kosttillskott innehållande 

vitamin D och eller kalcium som kan köpas receptfritt på apotek, som hälsokost eller 
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inom dagligvaruhandeln. Denna försäljning tycks ha ökat men ingen parallell kan dras 

mellan riskläkemedel och denna försäljning. 

 

Enligt Dagens Medicin (6) har antal provtagningar ökat kraftigt mellan åren 2012 och 

2013. Trenden är inget som kan ses i denna studie. Skulle en riskmedvetenhet om dessa 

läkemedels negativa inverkan på vitamin D-halten föreligga torde antalet provtagningar 

ha ökat bland patienter ordinerade dessa läkemedel. I denna studie kan ingen större 

skillnad ses mellan de två undersökta åren vare sig i antalet beställda provtagningar eller 

i antalet supplementeringar som ordinerats. Det hade varit intressant hade att studera 

detta samband för befolkningen som helhet. Den här studien visar att det endast är en 

viss del av patientena som ordineras riskläkemedel som uppvisar en brist (37% av hela 

den provtagna populationen och 39% bland den äldre provtagna populationen). Det man 

också ser är att endast är en absolut minoritet (8,3%) av patienterna med brist som följs 

upp och provtas vid mer än ett tillfälle. Vad det gäller supplementering hos patienter 

som uppvisat en brist är det enbart en del (57% av den totala provtagna populationen 

med påvisad brist och 65% av den provtagna äldre populationen med påvisad brist) som 

behandlas. Detta innebär att det finns utrymme för förbättringar inom uppföljning och 

behandling av patienter med riskläkemedel. 

 

Nedan följer diskussioner kopplade till enskilda riskläkemedel. 

 
6.1.1 Orlistat A08AB01 

Antiobesitasmedel  

Orlistat säljs även receptfritt under namnen Alli och Beacita (22), denna försäljning 

ingår inte i den analyserade datan. Studier visar på att patienter som ordinerats orlistat 

kan ha en S-25(OH)D brist. Denna kartläggning visar att 60 procent av de provtagna 

patienterna hade en bristnivå vid första provtillfället och 30 procent hade suboptimala 

nivåer av 25-(OH)D i serum (baserat på 10 patienter). Dock kan detta vara orsakat av 

det minskade upptaget av D-vitamin i fett från kosten och inte substansen som sådan. 

Vidare så bör man ha i åtanke att patienter som ordinerats orlistat som är ett 

antiobesitasmedel lider av övervikt och/ eller fetma. Fetma i sig är en riskfaktor för lågt 

S-25(OH)D då vitamin D till stor del lagras i fettvävnad och biotillgängligheten i serum 

då kan bli lägre (20). Patienter som ordinerats orlistat bör undersökas för vitamin D-

brist eller supplementeras (2). Detta tycks inte vara det rutinmässiga förfarandet inom 

Landstinget i Kalmar län. 

 
6.1.2 Kolestyramin C10AC01 och kolestipol C10AC02 

Resiner, serumlipidsänkandemedel 

Resiner och främst kolestyramin är välkända för att ge interaktioner med andra 

läkemedel. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke vid behandling av främst äldre patienter 

som ofta behandlas med många läkemedel samtidigt. 

 
6.1.3 Sevelamer V03AE02  

Fosfatbindare vid kronisk njursjukdom 

FASS rekommenderar att ordination med sevelamer ska kombineras med tillskott av 

vitamin D och andra fettlösliga vitaminer och kalciumtillskott (22). Dessutom 

rekommenderas att patienter som ordineras sevelamer ska provtas regelbundet avseende 

S-25(OH)D (22, 23, 24, 25). Detta förfarande tycks inte vara standard inom hälso-och 

sjukvården i landstinget i Kalmar län. Dock är en D vitamin-analog (alfakalcidiol) som 

ofta skrivs ut till denna patientgrupp inte inkluderad i studien. 
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6.1.4 Efavirenz J05AG03  

HAART, HIV-läkemedel 

Få patienter är ordinerade efavirenz i landstinget i Kalmar län. Endast en patient är 

≥75år. Antalet uthämtade recept är högre än antalet ordinerade, inga dosdispenserade 

läkemedel hanterades i länet, detta tyder på att ett annat journalsystem använts 

alternativt att patienterna behandlats utanför länet. 

 
6.1.5 Prednisolon H02AB06 och prednison H02AB07  

Glukokortikoider 

Prednisolon utgör 78 procent av studiematerialet. Prednisolon och prednison är exempel 

på glukokortikoider. Det finns flera substanser som kategoriseras som glukokortikoider 

än de som undersökts här. FASS listar dessa under ATC-koden H02AB 

glukokortikoider. De farmakologiska effekterna tycks vara likartade för alla dessa 

substanser men endast dessa två tycks uppreglera 24-hydroxylas.  

Det rekommenderas att supplementering med kalcium och vitamin D alltid ska 

övervägas vid behandling med glukokortikoider och alltid bör ges vid systemisk 

behandling (10, 2, 26). Detta tycks inte vara ett vedertaget behandlingsförfarande i 

Landstinget i Kalmar län.  

 
6.1.6 Fenobarbital N03AA02, fenytoin N03AB02 och karbamazepin N03AF01 

Antiepileptika 

Bland antiepileptika är det är en stor skillnad mellan föreskrivna recept och uthämtade 

recept. De dosförskrivna recepten är hög i gruppen ≥75 år men står inte för hela 

förklaringen. Det rekommenderas att patienter på antiepileptika och framförallt äldre 

patienter monitoreras och eventuellt ordineras med supplementbehandling då 

enzyminduktion är en välkänd effekt av antiepileptika, dock tycks inte interaktionen 

med vitamin D vara helt känd bland hälso-och sjukvårds personal. För dessa substanser 

är endast 23 av 787 patienter provtagna.  

 

6.2 Konklusion 
Olika riskläkemedel används i varierande grad. Det är endast en låg andel av patienterna 

med riskläkemedel som provtagits (4%). 37 % av de som har provtagits har en brist på 

vitamin D (S-25(OH)D ≤50 nmol/L). Inga stora skillnader ses vid en jämförelse mellan 

den totala populationen och den äldre populationen. Endast en del av patienterna med 

vitamin D-brist behandlas med supplement (57%). Vissa patientgrupper supplementeras 

med vitamin D3 / Kalk och vitamin D3 utan föregående provtagning. Resultaten visar att 

det finns utrymme för att höja kunskapen kring riskläkemedel bland hälso-och 

sjukvårdspersonal, samt att implementera kunskapen i rutiner och riktlinjer vid 

behandling med dessa läkemedel i Landstinget i Kalmar län. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Resultattabeller 
 

Orlistat A08AB01             

Kvinna 

Ordinerat 

2012-2013: 2012 2013 

Uthämtat 

2012-2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor 132 75 65 269 142 127 

Varav kvinnor ≥75 3 2 2 12 6 6 

Totalt supp. Kvinnor 14 11 4 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt prov kvinnor 8 6 2 x x x 

Prov kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Män             

Totalt antal män 61 39 27 138 77 61 

Varav män ≥75 2 1 2 4 2 2 

Totalt supp män 4 4 0 x x x 

Supp. män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt prov män 2 2 1 x x x 

Prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor: 193 114 92 407 219 188 

Varav män och kvinnor ≥75 5 3 4 16 8 8 

Totalt antal supp. Kvinnor 

och män 18 15 4 x x x 

Varav supp. kvinnor och män  

≥75 0 8 3 x x x 

Totalt antal provtagna 

kvinnor och män 10 8 3 x x x 

Varav provtagna kvinnor och 

män ≥75 0 0 0 x x x 

 

  



  
 

II 

 

Kolestyramin C10AC01             

Kvinna 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor 183 84 115 227 111 116 

Varav kvinnor ≥75 35 17 21 43 22 21 

Totalt supp. kvinnor 40 20 27 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 15 8 9 x x x 

Totalt prov kvinnor 21 8 14 x x   

Prov kvinnor ≥75 4 2 2 x x x 

Män             

Totalt antal män 103 29 81 138 53 85 

Varav män ≥75 18 4 14 24 9 15 

Totalt supp män 7 2 6 x x x 

Supp. män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt prov män 3 1 2 x x x 

Prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor: 286 113 196 365 164 201 

Varav  män och kvinnor ≥75 53 21 35 67 31 36 

Totalt antal supp. kvinnor och 

män 47 22 33 x x x 

Varav supp. kvinnor och män  

≥75 15 8 9 x x x 

Totalt antal provtagna kvinnor 

och män 24 9 28 x x x 

Varav provtagna kvinnor och 

män ≥75 4 2 2 x x x 

 

  



  
 

III 

 

Kolestipol C10AC02             

Kvinna 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor 28 18 12 55 30 25 

Varav kvinnor ≥75 4 2 2 6 3 3 

Totalt supp. kvinnor 3 2 1 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 2 1 1 x x x 

Totalt prov kvinnor 1 1 0 x x x 

Prov kvinnor ≥75 1 1 0 x x x 

Män             

Totalt antal män 10 1 9 29 12 17 

Varav  män ≥75 1 0 1 2 1 1 

Totalt supp män 1 0 1 x x x 

Supp. män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt prov män 1 0 1 x x x 

Prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor: 38 19 21 84 42 42 

Varav män och kvinnor ≥75 5 2 3 8 4 4 

Totalt antal supp. kvinnor och 

män 4 2 2 x x x 

Varav supp. Kvinnor och män 

≥75 2 1 1 x x x 

Totalt antal provtagna kvinnor 

och män 2 1 1 x x x 

Varav provtagna kvinnor och 

män ≥75 1 1 0 x x x 

 

  



  
 

IV 

Severlamer V03AE02             

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 69 40 36 112 54 58 

Varav kvinnor ≥75 28 15 17 43 19 24 

Totalt supp. kvinnor 6 2 4 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 2 0 2 x x x 

Totalt provtagna kvinnor 7 2 6 x x x 

Prov kvinnor ≥75 3 1 3 x x x 

Män             

Totalt antal män: 109 63 58 162 81 81 

Varav män ≥75 41 28 16 49 27 22 

Totalt supp. män 3 2 1 x x x 

Supp. män ≥75 1 0 1 x x x 

Totalt provtagna män 3 2 1 x x x 

Varav prov män ≥75 1 0 1 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor 178 103 94 274 135 139 

Varav kvinnor och män ≥75 66 43 33 92 46 46 

Totalt supp. kvinnor och män 9 4 5 x x x 

Varav supp. kvinnor och män 

≥75 3 0 3 x x x 

Totalt provtagna kvinnor och 

män 10 4 7 x x x 

Varav prov kvinnor och män 

≥75 4 1 4 x x x 

 

  



  
 

V 

Efavirenz J05AG03             

Kvinna 

Ordinerat 

2012-13: 2012 2013 

Uthämtat 

2012-13: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor 1 0 1 4 2 2 

Varav kvinnor ≥75 0 0 0 0 0 0 

Totalt supp. kvinnor 0 0 0 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt prov kvinnor 0 0 0 x x x 

Prov kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Män             

Totalt antal män 2 1 1 9 4 5 

Varav män ≥75 1 1 0 2 1 1 

Totalt supp män 0 0 0 x x x 

Supp. män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt prov män 1 0 1 x x x 

Prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor: 3 1 2 13 6 7 

Varav  män och kvinnor ≥75 1 1 0 2 1 1 

Totalt antal supp. kvinnor och 

män 0 0 0 x x x 

Varav supp. kvinnor och män  

≥75 0 0 0 x x x 

Totalt antal provtagna kvinnor 

och män 1 0 1 x x x 

Varav provtagna kvinnor och 

män ≥75 0 0 0 x x x 

 

  



  
 

VI 

 

Prednisolon H02AB06             

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 3806 2025 2272 6175 3036 3139 

Varav kvinnor ≥75 1393 765 825 2403 1158 1245 

Totalt supp. Kvinnor 1274 702 816 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 555 317 344 x x x 

Totalt provtagna kvinnor 222 133 126 x x x 

Prov kvinnor ≥75 79 51 44 x x x 

Män             

Totalt antal män: 3259 1731 1933 4776 2333 2443 

Varav män ≥75 1104 624 640 1628 804 824 

Totalt supp. Män 597 346 380 x x x 

Supp. män ≥75 236 144 141 x x x 

Totalt provtagna män 86 46 54 x x x 

Varav prov män ≥75 27 14 17 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor 7077 3756 4205 10951 5369 5582 

Varav kvinnor och män ≥75 2483 1389 1465 4041 1972 2069 

Totalt supp. kvinnor och män 1871 1048 1196 x x x 

Varav supp. kvinnor och män ≥75 791 461 485 x x x 

Totalt provtagna kvinnor och män 308 179 180 x x x 

Varav prov kvinnor och män ≥75 106 65 61 x x x 

 

Prednison H02AB07             

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 77 34 45 44 20 24 

Varav kvinnor ≥75 29 12 18 10 3 7 

Totalt supp. kvinnor 14 4 10 x x x 

Supp. kvinnor ≥75 2 1 1 x x x 

Totalt provtagna kvinnor 1 0 1 x x x 

Prov kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Män             

Totalt antal män: 82 42 45 47 24 23 

Varav män ≥75 31 17 15 16 7 9 

Totalt supp. Män 11 5 10 x x x 

Supp. män ≥75 4 1 3 x x x 

Totalt provtagna män 3 1 1 x x x 

Varav prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor 159 76 90 91 44 47 

Varav kvinnor och män ≥75 58 29 33 26 10 16 

Totalt supp. kvinnor och män 25 9 20 x x x 

Varav supp. kvinnor och män ≥75 6 2 4 x x x 

Totalt provtagna kvinnor och män 4 1 2 x x x 

Varav prov kvinnor och män ≥75 0 0 0 x x x 

 

  



  
 

VII 

 

 

Fenobarbital N03AA02             

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 14 9 5 49 27 22 

Varav kvinnor ≥75 0 0 0 15 8 7 

Totalt supp. Kvinnor 2 1 1 x x x 

Supp. Kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt provtagna kvinnor 0 0 0 x x x 

Prov kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Män             

Totalt antal män: 22 10 13 59 30 29 

Varav män ≥75 1 1 0 10 4 6 

Totalt supp. Män 2 2 0 x x x 

Supp. Män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt provtagna män 0 0 0 x x x 

Varav prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor 36 19 18 108 57 51 

Varav kvinnor och män ≥75 1 1 0 25 12 13 

Totalt supp. Kvinnor och 

män 4 3 1 x x x 

Varav supp. Kvinnor och 

män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt provtagna kvinnor och 

män 0 0 0 x x x 

Varav prov kvinnor och män 

≥75 0 0 0 x x x 

 

  



  
 

VIII 

 

Fenytoin N03AB02             

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 17 11 7 88 45 43 

Varav kvinnor ≥75 2 1 1 25 12 13 

Totalt supp. Kvinnor 5 4 2 x x x 

Supp. Kvinnor ≥75 1 0 1 x x x 

Totalt provtagna kvinnor 0 0 0 x x x 

Prov kvinnor ≥75 0 0 0 x x x 

Män             

Totalt antal män: 25 8 17 129 67 62 

Varav män ≥75 3 1 2 27 15 12 

Totalt supp. Män 1 1 0 x x x 

Supp. Män ≥75 0 0 0 x x x 

Totalt provtagna män 0 0 0 x x x 

Varav prov män ≥75 0 0 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor 42 19 24 217 112 105 

Varav kvinnor och män ≥75 5 2 3 52 27 25 

Totalt supp. Kvinnor och män 6 5 2 x x x 

Varav supp. Kvinnor och män 

≥75 1 0 1 x x x 

Totalt provtagna kvinnor och 

män 0 0 0 x x x 

Varav prov kvinnor och män 

≥75 0 0 0 x x x 

 

  



  
 

IX 

 

Karbamazepin N03AF01             

Kvinnor 

Ordinerat 2012-

2013: 2012 2013 

Uthämtat 2012-

2013: 2012 2013 

Totalt antal kvinnor: 300 166 148 776 398 378 

Varav kvinnor ≥75 78 49 33 207 111 96 

Totalt supp. Kvinnor 32 23 11 x x x 

Supp. Kvinnor ≥75 13 9 6 x x x 

Totalt provtagna kvinnor 15 5 12 x x x 

Prov kvinnor ≥75 2 1 2 x x x 

Män             

Totalt antal män: 409 217 219 945 465 480 

Varav män ≥75 70 39 34 167 73 94 

Totalt supp. Män 16 8 8 x x x 

Supp. Män ≥75 5 3 2 x x x 

Totalt provtagna män 6 5 1 x x x 

Varav prov män ≥75 2 2 0 x x x 

Kvinnor och män             

Totalt män och kvinnor 709 383 367 1721 863 858 

Varav kvinnor och män ≥75 148 88 67 384 194 190 

Totalt supp. Kvinnor och 

män 48 31 19 x x x 

Varav supp. Kvinnor och 

män ≥75 18 12 8 x x x 

Totalt provtagna kvinnor och 

män 23 10 13 x x x 

Varav prov kvinnor och män 

≥75 4 3 2 x x x 

 

 

 


