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Sammanfattning 
 
Många nya läkemedel har skapat helt nya förutsättningar för att bota, lindra och 
förebygga sjukdom. En av konsekvenserna med fler och mycket kraftfullare 
läkemedel, som kan påverka människokroppen för att göra gott, också ökar 
möjligheterna att skada. Orsaken till både möjligheter och problem med 
läkemedelsbehandling ligger i läkemedels fysikalisk-kemiska, farmakodynamiska och 
farmakokinetiska egenskaper och dess individuella variation. Läkemedel är 
molekyler som kan påverka processer i kroppen. De gör det vanligtvis genom att 
binda till makromolekyler, oftast protein, vilket orsakar att biokemiska och 
fysiologiska processer hämmas, stimuleras eller startar inuti eller mellan celler. Dessa 
verkningsplatser eller mottagarmolekyler är oftast receptorer. Andra 
mottagarmolekyler är enzymer, jonkanaler eller transportproteiner. Ett läkemedel 
konkurrerar oftast med en kroppsegen substans för vilken receptorn är avsedd. 
Användandet av läkemedel är nästan alltid en avvägning mellan tillräckligt hög och 
lång exponering vid en målreceptor i målorgan och exponeringen vid andra 
receptorer i känsliga vävnader som kan leda till komplikationer.  Att egenskaperna 
sedan varierar i patienten över tiden och mellan patienter ökar komplexiteten. Brister 
i dokumentation om användning och kunskap hos professionen, patienter och 
närstående gör beslut om användning svårare och ökar risken för 
läkemedelsrelaterade problem. Genom att tillföra kunskap och ta fram nytt 
beslutsunderlag, för bättre användning av läkemedel, med hjälp av farmaceuter, 
informationsteknologi och farmakometriska modeller, skulle apoteken kunna skapa 
nya möjligheter för patient, klinik och samhälle.  
 
Syftet med arbetet är att undersöka om förbättringar av läkarnas beslutsunderlag vid 
medicinering med hjälp av farmaceuter på apotek och farmakometriska modeller kan 
påskynda och/eller öka möjligheten att patienter når sina behandlingsmål.  
 
Studiematerialet består av patientjournalsanteckningar, remisser och svarsrapporter 
för läkemedelsanalys och genotypningar. från 62 patienter på psykos- och 
rehabiliteringskliniken, avdelning 109, Akademiska Sjukhuset i Uppsala som 
behandlats med neur0leptika under perioden 1999-12-20 tom 2001-12-14. Läkarna 
på avdelning har bedömt hur pass väl deras patienter uppfyller sina behandlingsmål 
med hjälp av koncentrationsbestämningar och referensintervall, sjukdom- och 
funktionsskattning samt biverkningsskattning. Patienterna behandlas med 
neuroleptika. Positiva förändringarna i symptom mellan intag och kontakt med klinik 
visar på att bra behandlingsresultat. Men är de optimala? Fortfarande har mer än 
hälften av patienterna problem med verklighetsuppfattningen och svårt att fungera. 
Låga koncentrationsvärden är överrepresenterade i den grupp som är sjukast och har 
svårast problem. Med hjälp av farmakometriska modeller, patientuppgifter och 
koncentrationsbestämningar går det att t.ex. prediktera funktioner som clearance, 
distributionsvolym, biotillgänglighet och jämföra med standardmänniskan. Vilket 
kan göra det enklare för en läkare att fatta ett beslut om doseringsregimen istället för 
att utgå från standard dosering och en lista av faktorer som påverkar. Kännedom om 
individens farmakokinetiska parametrar gör det möjligt att simulera vilka 
koncentrationskurva olika doseringsregimen ger.  
 
Uppsatsens rubrik är klinisk farmaci på apotek.  Kan ett apotek hjälpa sina lokala 
läkarkontor, vårdhem och mindre sjukhus som saknar kliniska farmaceuter med att 
ta fram bättre beslutsunderlag med hjälp av farmakometriska modeller. Svaret är ja. 
Är det realistiskt? Det beror på de hälsoekonomiska vinsterna. 
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1. Inledning 
 
1.1 Läkemedelsrelaterade möjligheter och problem 

 
I början av nittonhundratalet var tillverkning av läkemedel och kunskap om dess 
användning de centrala delarna av apoteksverksamheten. Den hade stora 
hantverkarmässiga inslag. Sedan slutet av andra världskriget framställs både 
läkemedel och användningsinstruktioner i industriell skala och apoteken har istället 
blivit högkvalificerade försäljningsställen för läkemedel och andra hälsorelaterade 
artiklar. Många nya läkemedel har skapat helt nya förutsättningar för att bota, lindra 
och förebygga sjukdom. En av konsekvenserna med fler och mycket kraftfullare 
läkemedel, som kan påverka människokroppen för att göra gott, också ökar 
möjligheterna att skada. Problem i läkemedelsanvändningen uppskattas att kosta 
samhället lika mycket som kostnaderna för läkemedel (1) och mellan 10 - 30 % av alla 
sjukhusinläggningar tros ha direkt läkemedelsrelaterade orsaker (2). Enbart i USA 
finns det data som uppskattar att läkemedelskomplikationer årligen ligger bakom 
100 000 amerikanska dödsfall, 1,5 miljoner sjukhusinläggningar, och att mellan 20 – 
70 % av läkemedelskomplikationerna skulle kunna gå att undvikas (3). 

Orsaken till både möjligheter och problem med läkemedelsbehandling ligger i 
läkemedels fysikalisk-kemiska, farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaper 
och dess individuella variation. Läkemedel är molekyler som kan påverka processer i 
kroppen. De gör det vanligtvis genom att binda till makromolekyler, oftast protein, 
vilket orsakar att biokemiska och fysiologiska processer hämmas, stimuleras eller 
startar inuti eller mellan celler. Dessa verkningsplatser eller mottagarmolekyler är 
oftast receptorer. Andra mottagarmolekyler är enzymer, jonkanaler eller transport-
proteiner. Ett läkemedel konkurrerar oftast med en kroppsegen substans för vilken 
receptorn är avsedd. Användandet av läkemedel är nästan alltid en avvägning mellan 
tillräckligt hög och lång exponering vid en målreceptor i målorgan och exponeringen 
vid andra receptorer i känsliga vävnader som kan leda till komplikationer.  Att 
egenskaperna sedan varierar i patienten över tiden och mellan patienter ökar 
komplexiteten. (4,5,6,7) 
 
Ett problem med dagens dokumentation beror på att läkemedelsbolag som arbetar 
med stora volymer behöver generalisera verkligheten. En massprodukt kommer med 
standardiserade användarinstruktioner trots att alla människor är olika vilket kan få 
konsekvenser avseende effekt och biverkningar för enskilda patienter. 
Förenklingarna påbörjas redan i biotillgänglighetsstudierna som oftast görs på små 
grupper och i ett tidigt skede i prövningarna då kunskapen om läkemedlet är 
begränsat. Detta kan leda att vissa grupper av människor blir under- eller 
överrepresenterade i studierna vilket kan ge missvisande resultat. I effekt och 
säkerhetsstudier, där nyttan ska bevisas för marknaden och kommande 
prisförhandlingar, vill läkemedelsutvecklaren helst förenkla patientgrupperna för att 
så få externa faktorer som möjligt ska kunna störa resultatet. Dessa studier har ofta 
väldigt hög internvaliditet men däremot behöver inte studieresultatet vara 
representativt för den kliniska verkligheten. (8, 9)  
 
1.2 Förbättrade effekter med färre komplikationer 

1.2.1 Bättre läkemedel 

För att överkomma läkemedelsrelaterade problem och skapa nya möjligheter 
försöker industrin få fram nya läkemedel med bättre egenskaper som ger ett väldigt 
gynnsamt förhållande mellan exponering vid målreceptorn och andra receptorer som 
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kan leda till komplikationer. För att få fram läkemedel med bästa möjliga egenskaper 
samt för att minska de stora forskning- och utvecklingskostnaderna använder sig ofta 
industrin av farmakometrisk modellering. Genom att uttrycka biologisk och 
farmakologisk kunskap i formler och flöden går det att skapa mekanismbaserade 
modeller av människor. Mekanistiska modeller bestäms av underliggande 
farmakologi, fysiologi och patologi och kan användas för att kinetiskt och dynamiskt 
beskriva och prediktera dessas tidsförlopp i populationer med individer som den 
central biologiska enheten.  De mekanismbaserade modellerna utvecklas ofta med 
syftet att fungera som simuleringsstöd för att försöka optimera egenskaperna hos 
potentiella läkemedelsmolekyler och som ett verktyg i planeringen av kliniska 
prövningar. Läkemedelsindustrin vill ha bästa möjliga information innan de beslutar 
om åtgärder i läkemedelsutvecklingen. Brister i informationen kan leda till att 
företaget satsar på fel läkemedelskandidater vilket kan bli kostsamt. (10, 11, 12) 

1.2.2 Bättre kunskap  

För att överkomma de läkemedelsrelaterade problemen i klinisk vardag finns det inte 
lika stora resurs som det finns för att utveckla nya läkemedel. Detta trots de stora 
kostnaderna som finns både i patientlidande och pengar (1,2,3). För att minska de 
läkemedelsrelaterade problem som grundar sig i på individuell variation i effekt och 
biverkningar, brister i kunskap om läkemedel och dokumentation har allt fler 
landsting börjat anställa kliniska farmaceuter vid landets sjukhus. Kunskaper inom 
klinisk farmakologi är viktiga för att kunna fatta ändamålsenliga beslut och göra 
rationella avvägningar mellan önskade effekter och biverkningseffekter vid 
användning av läkemedel. De hjälper också till när generell information om 
användning av läkemedel ska anpassas till den enskilda patientens förutsättningar i 
syfte att optimera en behandling både utifrån ett detalj- och ett helhetsperspektiv. 
Kunskaper kan också ge en ökad förståelse för att det kan finnas brister i 
beslutsunderlaget och att det kan behöva kompletteras med ytterligare information. 
De kliniska farmaceuterna är idag i huvudsak koncentrerade till att hjälpa äldre 
patienter, men arbetar även hjärt- och njuravdelningar samt inom psykiatrin. 
Motivet till att arbeta med dem äldre är de många förändringar som sker i kroppen 
med stigande ålder påverkar kroppens farmakokinetik och farmakodynamik. Detta 
tillsammans med en utbredd polyfarmaci gör att äldre är utsatta för en ökad risk att 
drabbas av läkemedelsrelaterade problem som påverkar livskvalitet, morbiditet och 
mortalitet. (9) 

1.2.3 Bättre dokumentation 

I ett försök att utveckla farmakometriska modeller för klinisk vardag startade hösten 
1998 CLIPS-projektet [13]. I dessa modeller skulle fokuseringen ligga på ett antal 
existerande läkemedel i populationen och kinetiskt och dynamiskt beskriva och 
prediktera farmakologiska, fysiologiska och patologiska tidsförlopp med 
utgångspunkt från den enskilde individen och subpopulationer som central biologisk 
enhet. Simuleringar skulle kunna ge information om förväntad idealisk 
doseringsregim, läkemedelskoncentration och terapisvar. Löpande uppföljningar 
skulle förbättra framtida prediktioner och beslutsunderlag. Projektet startades från 
Institutionen för biofarmaci, Uppsala Universitet men tidigt inkluderades 
Avdelningen för Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala samt den 
ansvarige för Centrum för hälsoekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Först 
gjordes en genomgång av forskningen och vilka metoder och system som var bäst 
lämpade för individanpassad dosering. Intervjuer genomfördes med ledande forskare 
från EU och USA med tidigare erfarenheter av individanpassade doseringsanalyser. 
En koncept- och teknikplattform sattes upp i egna lokaler vid Livsmedelsverket i 
Uppsala. Fem farmaceuter anställdes som specialutbildades i datoriserad 
modellering och rådgivning. CLIPS-gruppen arbetade främst via avdelningarna för 
klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset och Karolinska sjukhuset. Efter en tid 
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spred sig rådgivningen vidare i landet till att omfatta ett 30-tal sjukhus och många 
olika läkemedel inom olika sjukdomsområden. Under perioden 1999-2002 
insamlades material omfattande ca 1300 koncentrationsbestämningar för omkring 15 
olika läkemedel. Farmaceutisk rådgivning och koncentrationsbestämningar för 
omkring 200 patienter beställdes av olika avdelningar på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. Gemensamt för alla läkemedel är att de visar stora individuella variationer i 
svaret vid användning av standarddoser av respektive läkemedel. CLIPS-projektet 
avslutades 2003 och forskningsmaterialet har sedan dess legat arkiverat.  

1.2.4 Klinisk farmaci på apotek 

Brister i dokumentation och kunskap om användning av läkemedel hos professionen, 
patienter och närstående gör beslut om användning svårare och ökar risken för 
läkemedelsrelaterade problem. Med hjälp av farmaceuter, informationsteknologi och 
farmakometriska modeller, skulle apoteken kunna skapa nya möjligheter för patient, 
klinik och samhälle genom att aktivt påverka användningen av läkemedel. Med en 
likande grundplattform och rutiner som användes i CLIPS-projektet, figur 1, skulle 
apotek kunna förbättra beslutsunderlaget för närliggande läkarmottagningar i 
öppenvården. Förbättringar av läkarnas beslutsunderlag för medicinering med hjälp 
av farmakometriska modeller tillsammans med löpande uppföljning och 
monitorering av patienterna i samband med apoteksbesöken skulle kunna påskynda 
och öka möjligheten att patienterna når sina behandlingsmål och varje kroniskt sjuk 
patient skulle kunna få sin egen unika läkemedelsdokumentation och datormodell. 
 

 
 
Figur 1. Exempel på hur farmaceuter med hjälp av ett modernt informationssystem 
kan bedriva klinisk farmaci utan att fysiskt befinna sig på klink eller sjukhus.  
 
1.3 Syftet med arbetet  
 
Syftet med arbetet är att undersöka om förbättringar av läkarnas beslutsunderlag vid 
medicinering med hjälp av farmaceuter på apotek och farmakometriska modeller kan 
påskynda och/eller öka möjligheten att patienter når sina behandlingsmål.  
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2. Material och metod 
 
2.1 Design 

 
Resultaten från de 102 koncentrationsbestämningarna på de 62 patienterna som 
ingår i hela studiepopulationens delades in i 3 kategorier, höga värden, inom 
referensintervall och låga värden. Ingen åtskillnad är gjord mellan proverna. Med 
hjälp av patientinformation, läkemedelsinformation och bayesiansk analys 
genomfördes olika simulering av resultaten och prover som inte var dalvärden 
presenterades separat. Samma indelning som ovan gjordes med resultaten från de 35 
koncentrationerna för de 35 patienterna i subpopulationen med den skillnaden att 
alla resultat är från prover tagna vid en tidpunkt då patienten vårdats en viss tid på 
kliniken. Vid denna tidpunkt är också effekt- och komplikationsmätningar gjorda. 
Jämförelse görs mellan grupperna. Resultaten för skattning av subpopulationens 
kliniskt globala intryck (CGI) sammanställs både vid intag och efter viss vårdtid. 
Skattningen av global funktionsförmåga (GAF) presenteras uppdelade procentuellt 
enligt skalans definierade klasser. Biverkningar presenteras i 3 kategorier, inga 
biverkningar, biverkningar och allvarliga biverkningar. Skattningarna görs efter 
patienten vårdats en viss tid på kliniken. Jämförelse görs med kliniskt globalt intryck. 
 
Med hjälp av koncentrationsvärden, patientinformation, läkemedelsinformation och 
bayesiansk analys predikterades de enskilda patienternas farmakokinetiska variabler. 
Koncentrationsnivåerna för de 15 patienter som har ett clearance på det dubbla av 
det normal eller de 9 som har ett clearance på hälften av det normal presenteras och 
jämförs med resultaten för hela populationen. 
 
För att söka samband mellan koncentration, effekt och komplikationer gjordes först 
en uppdelning av patienter i två grupper. De som enligt GAF hade upptill måttliga 
funktionssvårigheter och de patienter som var klassade från allvarligt sjuka och 
problem med verklighetsuppfattningen till risk för eget och andras liv. De patienter 
som var allra mest sjuka eller i princip friska valdes bort. Båda grupperna delades 
sedan in efter koncentrationsvärdenas nivåer; höga, inom intervall, och låga.  
Biverkningar delades upp efter koncentrationsintervall. 
En regressionsanalys gjordes mellan global funktionsförmåga skattade mellan 1-100 
och koncentration graderad från 1-3, 1 (låg) 2 (intervall) 3 (hög).  
 
2.2 Studie population 

 
Det patientmaterial som har använts i studien är insamlat under CLIPS-projektet. 
Patienternas namn och personnummer har tagits bort från allt material av ansvariga 
läkare och ersatts med en CLIPS-kod. Efter genomgång av hela CLIPS-projektets 
patientmaterial inom behandlingsområdena transplantation, epilepsi, infektion, 
blödarsjuka, cancer och psykiatri valdes de 62 patienter som behandlats med 
neuroleptika under perioden från 1999-12-20 tom 2001-12-14 vid psykos- och 
rehabiliteringskliniken, avdelning 109, Akademiska sjukhuset, som studiepopulation. 
Studiematerialet består av patientjournalsanteckningar, remisser och svarsrapporter 
för läkemedelsanalys och genotypningar. De få gånger underliggande sjukdom är 
angivet på remisserna är diagnosen schizofreni.  Materialet är daterat och signerat av 
ansvarig läkare, klinisk farmakolog, laboratoriepersonal och ansvariga farmaceuter 
från CLIPS-projektet. Under projektperiodens sista halvår har 35 stycken utav de 62 
patienterna följt ett speciellt CLIPS-protokoll och genomfört två stycken utförligare 
effekt- och komplikationsmätningar med en kortare periods mellanrum. Under 
perioden mellan mätningarna har följsamhet av medicinering bättre kunnat 
övervakas än normalt. Vid den sista mätningen har även prover för 
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koncentrationsbestämning tagits. Denna subpopulation på 35 patienter har använts 
för att studera koncentration-effekt samband. Fördelningen i subpopulationen var 
följande; Män 57% och kvinnor 43%, CYP2D6 snabba 85%, snabba/medel 11%,  
långsamma 4%, BMI feta 24%, överviktiga 16%, normala 56% och under 4%, Antal 
läkemedel i CNS medel 3,7 (1-8). Inga hade allvarlig nedsättning av njur- eller 
leverfunktion. 
 
2.3 Bearbetning och analys 

 
Laboratorieundersökningarna har utförts av Kliniskt farmakologiska laboratoriet, 
Huddinge sjukhus i Stockholm, Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och Farmakologiska kliniken, Universitetssjukhuset 
i Lund. Samtliga laboratorier har använt HPLC (high-performance liquid 
chromatography) som separationsmetod i samband med koncentrationsbestämning 
av de olika läkemedelssubstanserna. Resultaten har sedan bedömts med hjälp av 
klinikens och CLIPS-projektets bestämda referensintervall som låga, inom intervall 
eller höga; Klozapin (dalvärde: 900-2500 nmol/L), haloperidol (dalvärde: 7-27 
nmol/L), resperidon (dalvärde: 6-24 nmol/L), 9-OH-risperidon (dalvärde: 23-101 
nmol/L), zuklopentixol (dalvärde: 6-37 nmol/L), olanzapin (dalvärde: 29-64 nmol/L) 
och perfenazin (dalvärde: 2-3 nmol/L, toppvärde < 6 nmol/L).  
 
Patientmaterialet ger information om patientens kön, ålder, vikt, längd, rökning, 
etniskt ursprung, relevanta genotyper, S-kreatinin, ASAT, ALAT, S-prolaktin, 
medicinering, provtagning, plasmakoncentration av de neuroleptiska läkemedlen 
samt bedömningar av behandlingens effekt och komplikationer. BMI och kreatinin-
clearance har räknats ut och knutits till varje patient. Läkemedelsinteraktion har 
kontrollerats och knutits till patient som PK, PD eller rökning.  
Därefter har clearance, distributionsvolym, biotillgänglighet, absorption- och 
eliminationshastighetskonstanterna räknats ut för varje patient med hjälp av 
mjukvaran MWPharm och Bayesiansk analys. De har sedan bedömts av författaren 
som höga låga eller normal. För att vara hög ska man överstiga populationens 
parametrar med minst 100 procent. För att vara låg ska patienten har värden under 
50 procent av populationen.  
 
För de mera utförliga bedömningarna av effekt har läkarna använt sig av två 
skattningsskalor. CGI-S (Clinical Global Impression Severity Scale) och GAF (Global 
Assessment of Functioning). Klinisk globalt intryck (CGI) är ett verktyg för läkaren 
att bedöma patientens symptom efter dennes egna erfarenheter av patientgruppen. 
Skattningsskalan är indelad efter vilka symptom patienten har i förhållande till 
populationen; Inga, mycket milda, milda, måttliga, markerade, svåra, mycket svåra. 
Global funktionsskattning (GAF) är ett verktyg för läkaren att skatta 
funktionsförmåga längs ett hypotetiskt kontinuum, där psykisk hälsa respektive 
psykisk sjukdom utgör polerna. Skalan går från 100-1.  För att bedöma 
komplikationer har läkarna använt sig av SAS (Simpson Angus Scale), Akatispoäng 
samt S-prolaktin. För enklare bedömning har effekten bestämts som god, tveksam 
eller utebliven och biverkningar som ja eller nej. 
 
Grafer och regressionsanalys är gjord med hjälp av mjukvaran Microsoft Excel för 
Mac 2011. 
 
Farmakokinetisk datamodellering och doseringssimuleringar har gjorts med 
mjukvaran MwPharm 3.15 (MediWare, The Netherlands). Datamodelleringen 
baserar sig på plasmakoncentrationer och kompletteras med patientens 
doseringshistorik samt uppgifter om vikt, längd, njur- och leverstatus. Beräkningarna 
görs med hjälp av en statistisk metod kallad bayesiansk analys (13, 14) som utgår från 
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populationens farmakokinetiska parametrar. I analysen vägs sjukdomstillstånd, 
koncentrationsbestämningar och läkemedelsanvändning in, vilket resulterar i en 
prediktion av patientens farmakokinetiska parametrar. Denna kunskap kan sedan 
användas för att styra doseringen till en viss plasmakoncentration eller AUC, för att 
optimera effekten och minimera risken för biverkningar. Metoden introducerades 
redan på 70-talet av Sheiner et al (16) för att visa att de farmakokinetiska 
parametrarna för enskilda patienter kan räknas ut med ett begränsat antal prover. 
Figur 2 visar en skärmbild från dataprogrammet där ett barns parametrar har 
beräknats och jämförts med den vuxna populationen. Figur 3 visar en skärmbild från 
en senare version av mjukvaran på hur patientens farmakokinetiska parametrar 
förhåller sig till standard (100%).  
. 
 

 
 
Figur 2. Prediktion av ett barns farmakokinetiska parametrar visar på ett dubbelt 
så högt clearance än för populationen vilket ger för låga koncentrationsvärden vid 
standard dosering, den undre kurvan i figuren. Den övre kurvan representerar 
populationen. 
 

 
 
Figur 3. Prediktion av farmakokinetiska parametrar för patient jämfört mot 
populationen. 
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3. Resultat 
 
Läkarna på psykos- och rehabiliteringskliniken, avdelning 109 vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala styr sina patienters behandling med neuroleptika genom att 
bedöma hur pass väl de uppfyller uppsatta behandlingsmål. De gör detta med hjälp 
av 0lika skattningsskalor av sjukdom, funktion och komplikationer samt med hjälp 
av koncentrationsbestämning av neuroleptika i plasma och referensintervall.  

 
3.1 Mål 

3.1.1 Koncentration och referensintervall 

Det som först och främst bestämmer val och dosering av läkemedel är den kliniska 
utvärderingen. Koncentrationsbestämningar och referensintervall kan fungera som 
ett underordnat hjälpmedel för ett snabbare och bättre resultat. Figur 4 visar en 
sammanställning av 102 koncentrationsbestämningarna för 62 patienter uppdelade 
efter hur pass väl resultaten ligger inom, de på avdelningen bestämda, intervallen. 
Drygt 37 procent av koncentrationsvärdena uppfyller målen.  
 

 
 
Figur 4. Sammanställning av hela populationens koncentrationsvärden i 
förhållande till önskat referensintervall. 
 
Utav hela populationens 62 patienterna hade läkarna gjort utförliga kliniska 
utvärderingar på 28 stycken. Det är denna subpopulation som fortsättningsvis har 
studerats. Gruppen har procentuellt fler patienter med koncentrationsvärden inom 
referensintervallet än hela populationen, 46 % jämfört med 37,25%,. Se figur 5. 
 

 
 
Figur 5. Sammanställning av koncentrationsvärden för de 35 patienter som har 
genomgått utförlig effekt och komplikationsutvärderingar. 
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3.1.2 Sjukdom och komplikationer 

För att bedöma sjukdomsgraden hos patienterna före och efter de besökt kliniken 
genomförde läkarna samma sjukdomsskattning, kliniskt globalt intryck (CGI), vid två 
tillfällen med någon veckas intervall. De flesta av patienterna var inlagda under 
denna tid.  Skillnaderna är stora mellan ingående och utgående värden. De ingående 
värden, figur 6, visar att nästan 2/3 delar av patienterna är påtagligt, alvarligt eller 
mest sjuka när de kommer till kliniken. Denna subjektiva värdering bygger på 
ansvarig läkares egna erfarenheter av patientgruppen. Den andra utvärderingen som 
görs efter viss vårdtid visar på stora förbättringar, figur 7. Nu är knappt 1/3 påtagligt 
eller alvarligt sjuka.  
 

 
 
Figur 6. Sammanställning av sjukdomsgrad vid intag. 
 

 
 
Figur 7. Sammanställning av sjukdomsgrad efter viss vårdtid. 
 
Global funktionsskattning (GAF) är till skillnad mot globalt kliniskt intryck (CGI) ett 
mera objektivt mått på hur pass väl patienterna fungerar i vardagen. En skattad 
poäng på 100 innebär att patienten fungerar utan några problem och poäng 1 innebär 
att patienten är så sjuk att denne är farlig för sig själv och andra. I figur 8 presenteras 
funktionsförmågan för subpopulationens 35 patienter. Andelen som har allvarligare 
svårigheter med funktion och verklighetsprövning är 74 %. Figur 9 visar att 43 % av 
samma patienter har problem med biverkningar. Så trots att kliniskt globalt intryck 
(CGI) figur 7 visar på behandlingsförbättringar är subpopulationen fortfarande 
påtagligt sjuk och visar symptom på biverkningar.  
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Figur 8. Sammanställning av skattning av funktionsförmåga efter viss vårdtid. 
 

 
 
Figur 9. Sammanställning av biverkningar efter viss vårdtid 
 
3.3 Farmakokinetik 
 
Bestämda referensintervall bygger oftast på litteraturstudier som i sin tur bygger på 
effekt och säkerhetsstudier. Dessa typer av studierna försöker visa på samband 
mellan koncentration, effekt och komplikationer. De koncentrationsvärden man 
använder i dessa studier är nästan alltid dalvärden. Därför är det viktigt att prover tas 
vid rätt tidpunkt och mäter dalvärden annars blir det problem med att tolka 
resultaten. Av de 102 koncentrationsbestämningarna redovisade i figur 4 är 17 
stycken inte dalvärden. Felen beror på nattdosering med provtagning tidigt 
påföljande morgon eller att patienten använder intramuskulära depåberedningar. Av 
de 17 resultaten är endast 18 procent inom det uppsatta referensintervallet, figur 10.  

 

 
Figur 10. Sammanställning av koncentrationsvärden som inte är dalvärden. 
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En anledning till att standarddoser ge olika koncentrationsvärden vid kontinuerlig 
behandling är att patienternas clearance varierar, figur 18 0ch 19. Den statistiska 
analysen visar på att 24 patienter har ett clearance som varierar med mer än det 
dubbla mot det normala. 15 patienter visar på ett väldigt högt clearance och 9 
patienter visar på ett halverat clearance. Utav de som har ett mycket högt clearance 
har 80% låga koncentrationsvärde jämfört med 37,5% för hela populationen och utav 
de som har ett mycket lågt clearance har 78% av patienterna högre värden än 
referensintervall jämfört med 25,5% för hela populationen, figur 11 och 12. 
 

 
 
Figur 11. Sammanställning av patienter med högt clearance. 
 

 
 
Figur 12.  Sammanställning av patienter med lågt clearance 
 
3.3 Farmakodynamik 
 
Uppdelning av GAF-skattningen i 2 grupper (100-51, 50-1) visar att 90 procent utav 
de som endast har upptill måttliga funktionssvårigheter har koncentrationsnivåer 
inom referensintervallet eller över, figur 12. Bland de patienter som är allvarligt sjuka 
och har problem med verklighetsuppfattningen är motsvarande siffra 75 procent, 
figur 13. Betydligt många fler av de patienter som är allvarligt sjuka eller värre har 
låga koncentrationsnivåer av neuroleptika i jämförelse med de som endast har 
måttliga funktionssvårigheter, 25 procent jämfört med 9 procent.  
 
 

80,00% 

20,00% 

0,00% 

Högt clearance 15 stycken patienter 

LÅGA KONCENTRATIONER 

INTERVALL 

HÖGA KONCENTRATIONER 

0,00% 

22,00% 

78,00% 

Lågt clearance 9 stycken patienter 

LÅGA KONCENTRATIONER 

INTERVALL 

HÖGA KONCENTRATIONER 

Formaterat: Teckensnitt:Georgia, 11 pt

Formaterat: Teckensnitt:Georgia, 11 pt



 11 

 
 
Figur 12. Sammanställning av patienter i subpopulationen som har upptill måttliga 
funktionssvårigheter uppdelat på koncentrationsnivåer. 
3.1.3 Jämförelse antal läkemedel i CNS och komplikationer 
 
3.1.4 Jämförelse BMI och komplikatione 

 
 
Figur 13. Sammanställning av patienterna i subpopulationen som är allvarligt 
sjuka och har problem med verklighetsuppfattningen uppdelat på 
koncentrationsnivåer. 
 
En uppdelning av biverkningar på olika koncentrationsnivåer visar att värden 
över referensintervallet står för 47 procent av alla biverkningar, Figur 14. Delen 
inkluderar samtliga allvarliga biverkningar, omkring 7 procent. 
 

 
 
Figur 14. Sammanställning av de patienter som har biverkningar uppdelade på 
koncentrationsnivåer  
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En uppdelning patienter som har låga plasmakoncentrationer av neuroleptika i 
blodet i 2 grupper, de som endast har upptill måttliga funktionssvårigheter och de 
som är allvarligt sjuka eller värre, visar att nästan 83 procent av de som har lägre 
värden än referensintervallet är allvarligt sjuka, har problem med verklighets-
uppfattningen och svårt att fungera, figur 15. 
 
 

  
 
Figur 15. Sammanställning av de patienter som har låga koncentrationsvärden 
uppdelade på måttliga funktionssvårigheter och allvarligt sjuka som har problem 
med verklighetsuppfattningen  
 
En regressionsanalys mellan funktionsförmåga och koncentrationsnivåer visar inte 
på någon bra korrelation, figur 16. Variabiliteten i farmakodynamiken är för hög. 
Däremot går det att säga att patienter fungerar genomsnittligt bättre vid hög 
koncentration än vid låg koncentration. Nackdelen är att de riskerar biverkningar. 
 

 
 
Figur 16. En linjär regressionsanalys mellan funktionsförmågan enligt GAF-skalan 
graderad från 100 – 1 och koncentrationen uppdelat på låga värden, inom intervall 
och höga värden.  
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4. Diskussion 
 
Studien är designad för att tar reda på om förbättringar av läkarnas beslutsunderlag 
vid medicinering med hjälp av farmaceuter på ett apotek och farmakometriska 
modeller kan påskynda och/eller öka möjligheten att patienter når sina 
behandlingsmål. Det beslutsunderlag som läkemedelsindustrin tillhandahåller för 
användning av neuropleptika finns publicerat i FASS (14). Där går det att läsa att dos 
och doseringsintervall skall anpassas för varje patient så att maximal behandling av 
psykotiska symptom och minimum av biverkningar kan erhållas. Samtidigt finns det 
upplysningar om att stor farmakokinetisk och farmakodynamisk variation föreligger 
och läkemedlen ska doseras individuellt. Många av läkemedlen genomgår en 
omfattande första passage metabolism bland annat i tarmväggen vid oral 
administrering vilket kan leda en varierande biotillgänglighet och stor 
interindividuell variation i plasmakoncentration. Intravariabilitet förekommer. 
Ibland påverkar organsvikt ibland inte för kroppen kompenserar. Många vanliga 
läkemedel som används i samband med behandling av schizofreni som 
antidepressiva, sömntabletter och lugnande medel kan interagera både 
farmakodynamiskt och farmakokinetiskt. De vanligaste interaktionerna är hämning 
eller inducering av metabolismen och farmakodynamisk multimedicinering. 
Långsamma metaboliserare har högre biotillgänglighet, högre plasmakoncentration, 
längre halveringstid och ett lägre clearance än snabba metaboliserare. Rökning och 
kaffe kan påverka samt ålder, kön och kroppsvikt. Det varnas även för en mängd 
allvarliga biverkningar. Det blir snabbt väldigt komplicerat.  
 
Det hjälpmedel som rekommenderas vid problem är oftast koncentrations-
bestämning av neuroleptika i plasma och olika effekt- och komplikationsskattningar. 
Resultatet från koncentrationsbestämningar av hela populationen visar att endast 
37,25 procent ligger inom önskat intervall, figur 4. Effekt och komplikationsgruppen 
visar på bättre resultat, 46%, figur 5. En förklaring till skillnaden är en bättre 
följsamhet då patienterna i den senare gruppen vårdats en viss tid på kliniken. 
Samma orsak kan vara en förklaring i symptom förbättringarna i mätningarna av 
kliniskt globalt intryck mellan ingående värden, 66% påtagligt eller alvarligt sjuka, 
och värden efter viss vårdtid, 31% påtagligt eller alvarligt sjuka, figur 6 och 7. Trots 
förbättringarna har fortfarande 74% allvarliga funktionssvårigheter och problem med 
verklighetsuppfattningen enligt den globala funktionsskattningen, figur 8. Möjliga 
förklaringar till detta är att patienterna på kliniken som grupp  är väldigt sjuka vilket 
påverkar mätvärdet kliniskt globalt intryck men inte global funktionsskattning. En 
annan förklaring är att behandlingen inte är optimal. Läkemedelsbiverkningar vid 
användning av neuroleptika är normalt, mätningarna visar att 43% av patienterna 
har biverkningar, figur 9. För knappt 17 patienterna, figur 10, mäts inte dalvärden 
utan oftast ett mycket högre värden på grund av fel provtagningstid men även lägre 
värden mäts, främst då koncentrationen är på väg till ett jämviktsvärde, vanligt vid 
depåberedningar. Feltolkade värden kan leda till att fel beslut tas. Figur 17 illustrerar 
hur ett och samma mätvärde kan betyda olika saker i ett beslutsunderlag. 
 
Med hjälp av farmakometriska modeller kan clearance beräknas för patienterna för 
varje patient. Resultatet visar att drygt 39 procent av patienterna kraftigt avviker från 
populationen, figur 11 och 12. Detta borde vara intressant information för läkarna, 
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istället för en generell lista på faktorer som höjer och sänker clearance. Av de som har 
ett mycket högt clearance har 80% låga koncentrationsvärden och av de patienter 
som har ett mycket lågt clearance har 78% högre värden än referensintervall . 
 

 
 
Figur 17. Grafen visar hur ett koncentrationsvärde både kan indikera ett korrekt 
värde inom ett referensintervall och ett för högt värde som kan leda till biverkningar. 
 
Modellerna kan även användas för att räkna om alla koncentrationsbestämningar till 
dalvärden för att undvika att felaktiga beslut tas på grund av den orsaken. Figur 18 
och 19 visar varför clearance har så stor betydelse för läkemedelskoncentrationen i 
blodet. 

 
 
 
 
 
 

Figur 18.  Variabler som styr halveringstiden är distributionsvolym och clearance 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Variabler som styr läkemedelskoncentrationen vid upprepad dosering 
 
Bland de patienter som enligt GAF-skattningen är allvarligt sjuka eller värre har 
betydligt många fler låga koncentrationsnivåer av neuroleptika i jämförelse med de 
som endast har måttliga funktionssvårigheter, 25 procent jämfört med 9 procent. Vid 
en närmar granskning av patienterna med låga koncentrationer visar det sig att 83% 
var skattade som minst allvarligt sjuka. Ett försök att etablera ett starkt 
koncentrationsintervall-effekt samband för subpopulation misslyckades (R2=0,42). 
Ett alternativ hade varit att bryta upp subpopulationen i 5 grupper, ett för varje 
neuroleptika, och gjort koncentrationsnivå-effekt studier istället för att arbeta med 
intervall. Problemet var att grupperna blev små och väldigt många faktorer påverkar 
inte bara koncentrationen, utan även effekten. Ett exempel där väldigt lite är studerat 
är den höga multimedicineringen i CSN. I snitt använde varje patient 3,7 (1-8) 
läkemedel som verkade i CSN. Det har tidigare gjorts många koncentrations-effekt 
studier för varje aktuell neuroleptika utan några entydiga samband men tillräckliga 
för att etablera rekommenderade referensintervall, både dalvärden och toppintervall 
med varning för biverkning, många finns sammanställda i litteraturen (7).  Även om 
regressionsanalysen, figur 15 inte visar på någon stark korrelation mellan 
koncentrationsintervall och effekt så mår patienter utifrån ett sjukdomsperspektiv 

 
Css = (Biotillgänglighet x Dos) / (Clearance x Doseringsintervall) 

 

t 1/2 = ln2 x Distributionsvolym/Clearance 
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med väldigt låga koncentrationsvärden till en viss nivå sämst och de med höga 
koncentrationer mår till en viss nivå bäst.  De som hade allvarliga biverkningar hade 
samtliga höga koncentrationer. 
 
Med hjälp av farmakometriska modeller, patientuppgifter och koncentrations-
bestämningar går det att t.ex. prediktera funktioner som clearance, distributions-
volym, biotillgänglighet, absorptions- och eliminationshastighetskonstanten, 
halveringstid och jämföra med standardmänniskan. Vilket kan göra det enklare för 
en läkare att fatta ett beslut om doseringsregimen istället för att utgå från standard 
dosering och en lista av faktorer som påverkar. Kännedom om individens 
farmakokinetiska parametrar gör det möjligt att simulera vilka koncentrationskurva 
olika doseringsregimen ger. (13, 14, 16) Referensintervallen som används är också 
generaliserade, modellerna kan användas för att bestämma personliga 
referensintervall. Med rätt mjukvara, utbildning och informationssystem kan en 
farmaceut på ett apotek enkelt beräkna farmakokinetiska parametrar och rätta till 
eventuella felaktigheter i en kliniks beslutsunderlag oavsett om det beror på 
patientens förutsättningar eller t.ex. provtagningen. Betydelsen av att rätta till 
laboratorievärden eller upplysa om farmakokinetiska olikheter behöver studeras.  

5. Slutsatser 
 
Uppsatsens rubrik är klinisk farmaci på apotek.  Kan ett apotek hjälpa sina lokala 
läkarkontor, vårdhem och mindre sjukhus som saknar kliniska farmaceuter med att 
ta fram bättre beslutsunderlag med hjälp av farmakometriska modeller. Svaret är ja. 
En begränsning är att den typ av modell som har används i denna studie kräver 
koncentrationsbestämning i plasma vilket endast görs för ett begränsat antal 
läkemedel. Med farmakometriska modeller kan även personliga samband mellan 
dosering och effekt etableras om det löpande går att objektivt mäta effekten. När det 
gäller öppenvården så vore hjärtkärlbehandlingar och diabetes kanske de mest 
intressanta områdena att börja med. Apoteken kanske största kundgrupp. Det finns 
utrustning tillgängliga för apoteken att löpande mäta blodsocker, blodtryck, lipider, 
HbA1c, vikt, längd, bukomfång, BMI, dag och nattpuls och PK-värden. Dessa värden 
skulle sedan kunna användas för att bygga personliga farmakometriska modeller. Är 
det realistiskt? Det beror på de hälsoekonomiska vinsterna. 

6. Intressekonflikter 
 
Mårten Paalzow var en av initiativtagarna och huvudansvarig för CLIPS-projektet. 
Projektet avslutades 2003. 
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