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Abstract 
 

 

Introduktion:  Kloka listan, rekommendationslistan för läkemedel i Stockholms läns 

landsting, rekommenderar de generiska, billiga, antihistaminerna loratadin och cetirizin. Trots 

det ordinerar många förskrivare det dyrare desloratadin (Aerius). Eftersom det inte finns några 

kliniskt relevanta skillnader mellan dessa perorala antihistaminer, skulle det innebära en stor 

besparing att förskriva de rekommenderade alternativen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på varför förskrivarna väljer att ordinera den 

dyrare antihistaminen (Aerius) trots att det finns billigare alternativ som är likvärdiga. 

Material och metoder: Datainsamlingen i denna studie skedde dels genom kvantitativa 

studier av patientjournaler (delstudie 1), dels genom en enkät bland förskrivare (delstudie 2). 

Förskrivare vid två vuxenallergologiska mottagningar på två stora stockholmssjukhus ingick i 

studien.  

Resultat: I delstudie 1 framkom att desloratadin skrivs ut mer vid än andra antihistaminer. 

Desloratadin utgör 34 % av antal förskrivna antihistaminer, resterande andel består till 31 % 

av cetirizin och till 21 % av loratadin. Ordinationerna skiljer sig åt vid olika indikationer för 

antihistamin. Vid astma som huvuddiagnos utgör desloratadin 14 % av totala antalet 

förskrivna antihistaminer. Motsvarande för urtikaria är 9 %, allergisk rinit 5 % och angioödem 

6 %. Det finns en variation mellan förskrivare. Hos den ena förskrivaren utgjorde desloratadin 

42 % av den totala mängden förskrivna antihistaminer. Motsvarande hos den andra 

förskrivaren var endast 28 %. I enkätstudien (delstudie 2) framkom att biverkan i form av 

trötthet var den vanligaste orsaken till byte från annan antihistamin till desloratadin. 

Konklusion:  Förskrivningsmönstret avseende antihistaminer varierar mycket mellan 

förskrivare, både vad som angavs i enkät (delstudie 2) och i faktiskt förskrivningsmönster 

(delstudie1). Det finns dock inga kliniskt relevanta studier som visar en signifikant bättre 

effekt med desloratadin eller minskad biverkningsfrekvens. För att bättre förstå detta behövs 

dels jämförande studier mellan antihistaminers avseende effekter och bieffekter, dels 

producentoberoende fortbildning av förskrivarna. 
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1  Introduktion  

1.1 Bakgrund 

 

Det finns i dag flera olika antihistaminer på den svenska marknaden. Två av de mest kända 

substanserna, loratadin och cetirizin, finns som generika. Det finns också ett patentskyddat 

preparat med den verksamma substansen desloratadin (Aerius) som är en aktiv metabolit till 

loratadin.  

Desloratadin är betydligt dyrare än de generiska preparaten loratadin och cetirizin. 

Läkemedelskommittén har inte kunnat hitta evidens för någon effektskillnad mellan dessa 

preparat. Desloratadin (Aerius) rekommenderas därför inte på Kloka listan (1). Det spelar 

ingen roll för de allra flesta patienter vilket av dessa läkemedel de får (2). Trots detta så står 

desloratadin för 26 procent av antalet definierade dygndoser, DDD, förskriven antihistamin i 

Stockholm. 

Desloratadin (Aerius) kostar 3,78 kr per definierad dygnsdos (DDD), men generika, loratadin 

(Loratadin) och cetirizin (Cetirizin) kostar bara 1,04 kr respektive 0,78 kr per DDD baserat på 

statistik för 2011 (3).  Enligt en studie från 2009 har kostnaden för desloratadin varit 5,9 - 

10,7 gånger högre än för generiskt loratadin. Om försäljning av Aerius-tabletter i 100-

förpackning byts mot de generiska cetirizin eller loratadin skulle det medföra en besparing på 

11,5 miljoner kr i Stockholms län på ett år, beräknat på försäljningen under 2009 (4).  

Kostnaden för desloratadin fortsatte att vara hög under 2010 och 2011. Kostnaden för 

desloratadin under 2010 var ca 22 miljoner kr medan kostnaden för cetirizin plus loratadin var 

ca 6,7 miljoner tillsammans. Kostnader för desloratadin under 2011 var ca 21,5 miljoner 

under 2011 medan kostnaden för cetirizin plus loratadin var ca 5,8 miljoner tillsammans. Se 

diagram (1). 
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Diagram 1. Kostnader för desloratadin i relation till generika loratadin och cetirizin under 2009, 2010 och 2011. (3)  

Det finns många faktorer som påverkar valet av läkemedel. Det råder delade meningar om den 

tredje generationens antihistamin verkligen är värd sitt pris. Stockholms läns 

läkemedelskommitté rekommenderar inte den tredje generationens antihistamin på grund av 

bristande bevisning om dess eventuella fördelar.  

Att kostnaden för desloratadin fortsätter att vara hög tyder på att förskrivarna inte följer 

rekommendationerna i Kloka listan och fortsätter att skriva ut desloratadin. Möjliga orsaker 

till detta kan vara att det finns kunskaper och erfarenheter hos förskrivarna som Kloka listan 

inte tagit hänsyn till. En annan orsak kanske är att patienterna påverkar valet vid föreskrivning 

av läkemedel. Den nutida patienten är ofta väl påläst genom t.ex. internet och kan påverkas av 

information och reklam från marknadsförande företag. Även förskrivarna kan påverkas av 

informationen från marknadsförande företag. Kunskaperna hos förskrivarna kan behöva ökas 

så att de inte påverkas lika lätt av marknadsföring. Då kan vården förbättras genom att 

förskrivarna har mer kunskap som grund för val av läkemedel. Information om Kloka listans 

rekommendationer kan därför behöva spridas bättre så att förskrivarna får en ökad 

medvetenhet. Detta arbete ämnar därför belysa varför de väljer att förskriva som de gör. 

Resultatet av denna studie skulle därmed kunna bidra till att bana väg för eventuellt 

kvalitetsarbete.  
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1.2 Kloka Listan 

Alla landsting/regioner skall enligt lag ha en läkemedelskommitté. Alla 

läkemedelskommittéer ger ut någon form av rekommendationslista för läkemedel. I 

Stockholms läns landsting heter rekommendationslistan Kloka listan. Kloka listan är en 

förteckning med cirka 200 olika läkemedel som rekommenderas vid vanliga sjukdomar (1). 

Dessa rekommendationer är evidensbaserade och även kostnadseffektivitet och miljöaspekter 

vägs in (2). 

1.3 Antihistaminer 

Histamin är ett hormon och en signalsubstans som är involverad i vissa allergiska reaktioner 

rinit, urtikaria, angioödem, bronkkonstriktion och anafylaktisk chock. Histaminerna som 

frisätts vid exponering för allergen gör att blodkärlens permeabilitet (genomsläpplighet) ökar. 

Vätskan som tränger ut ur blodkärlen ger upphov till symptom såsom ex. rinnande ögon och 

näsa. (8, 9). 

Histaminreceptorer finns på cellytorna i målorganen, i centrala nervsystemet och i 

kroppsvävnader. Det finns fyra typer av histaminreceptorer, H1, H2, H3 och H4. Histaminets 

effekt varierar beroende på vilken receptor som den binder till. H1-receptorn är involverad i 

allergiska reaktioner (6). 

I omkring 100 år har man känt till histaminets vasodilaterande och bronksammandragande 

effekt och i över 50 år har man använt antihistaminpreparat. Det finns över 100 olika 

antihistamininnehållande läkemedel registrerade världen över, och man har utvecklat fler än 

20 olika typer av H1-receptorantagonister (5, 7).  

Antihistaminers primära effekt sker genom kompetitiv H1-receptorantagonism. 

Antihistaminerna brukar delas in i första, andra och tredje generationen. Andra och tredje 

generationens antihistaminer har liknande effekt vid behandling av allergiska sjukdomar, men 

de skiljer sig åt i kemiska strukturer, farmakologisk effekt och säkerhet. De skillnader som 

påvisats är: skillnader i tid till effekt, bindningsgrad till H1-receptorn samt metabolism och 

halveringstid (10,11, 12). Farmakokinetik och farmakodynamik av dessa H1-antihistaminer 

ger en grund för val av lämpliga doser och doseringsintervall.  

1.3.1 Första generationens antihistaminer 

De första generationernas antihistamin, de så kallade äldre antihistaminer, såsom 

desklorfeniramin och klemastin passerar blodhjärnbarriären och blockerar därmed även 
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histaminreceptorer i hjärnan vilket ger sedativ effekt. Dessa grupper av antihistaminer 

blockerar även acetylkolin-receptorer i det perifera och centrala nervsystemet, och blockerar 

därmed det parasympatiska (kolinerga) nervsystemet. Denna antikolinerga effekt ger bland 

annat en nedsatt sekretion i bronk- och munslemhinnor och en avslappning av glatt 

muskulatur liksom en ökad hjärtfrekvens. Denna grupp kan vara lämplig vid behandling av 

åksjuka, svindel eller sjukdom i samband med migrän. Den kan också vara användbar till att 

lindra rethosta. Men vid allergibehandling är en sederande effekt en oönskad effekt/biverkan. 

Det finns vissa antihistaminer som används som sömnmedel såsom diphenydramin vilka 

orsakar dåsighet(13).  

1.3.2 Andra generationens antihistaminer 

Till andra generationens antihistamin hör ebastin, loratadin, cetirizin och mizolastin.  De 

sedativa effekterna av H1-receptorantagonister beror troligtvis på deras transport över blod-

hjärnbarriären. Dessa antihistaminer passerar blodhjärnbarriären i mindre utsträckning än sina 

föregångare och har en hög selektivitet för H1-receptorer, vilket ger mindre sedering (11,14). 

Andra generationens antihistamin har visat sig ha antiinflammatoriska effekter både in vitro 

och in vivo. Kombinationen av antiallergiska och antiinflammatoriska aktiviteter kan leda till 

förbättrad klinisk respons så att antihistaminets effekt blir bättre (14). 

1.3.3 Tredje generationens antihistaminer 

Tredje generationens antihistaminer innefattar desloratadin, levocetirizin och fexofenadin som 

kännetecknas av antiinflammatoriska egenskaper och mindre sederande effekter i 

rekommenderade doser. Denna typ av antihistamin har en selektiv H1-blockerande effekt 

precis som andra generationens antihistamin. En belgisk studie har visat att tredje 

generationens antihistamin, desloratadin, fexofenadin och levocetirizin har en lämplig 

antiinflammatorisk effekt för behandling av nästäppa hos patienter med allergisk rinit (15).  

1.3.4 Metabolism av loratadin 

Absorption av loratadin sker snabbt efter oralt intag och undergår en omfattande första 

passagemetabolism via enzymerna CYP3A4 och CYP2D6 till huvudmetaboliten desloratadin 

som är farmakologiskt aktiv och svarar för en stor del av den kliniska effekten (16). 

Aktiviteten hos CYP2D6 påverkas av genetiska polymorfismer, även för CYP3A4 har nu 

farmakokinetiskt betydelsefulla polymorfismer identifierats (17). Metabolismen varierar 

mellan individer, men de olika genetiska varianterna är olika vanliga i olika 

befolkningsgrupper. Läkemedelinteraktioner kan också påverka aktivisten hos dessa enzym. 
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CYP2D6-aktiviteten kan hämmas av andra läkemedel, t.ex. fluoxetin och paroxetin. CYP3A-

aktivieten kan såväl hämmas som induceras av andra läkemedel, naturläkemedel och 

livsmedel. 

Studier har visat att den CYP2D6 polymorfism som förekommer i den kinesiska befolkningen 

påverkar farmakokinetiken av loratadin i stor omfattning (18). Däremot har polymorfism i 

form av CYP3A4 hittills inte visat sig ha någon klinisk betydelse för större delen av den 

allmänna befolkningen för detta läkemedel. Den kliniska betydelsen av genetisk polymorfism 

är väl visad för CYP2D6. Förekomsten av CYP2D6 fenotyp med långsam metabolism är 

mycket högre i vit population än i asiatisk population (18). Vid metabolism av loratadin 

innebär detta att en individ som har minskad enzymaktivitet i CYP2D6 får lägre 

koncentrationer av metaboliten desloratadin. 

1.4 Indikationer behandlade med antihistamin 

1.4.1 Urtikaria och angioödem 

Urtikaria är en vanlig hudåkomma i form av ett dermalt ödem som kännetecknas av klåda och 

blodstrimmor . Orsaken till denna reaktion är frisättning av framför allt histamin från hudens 

mastceller. Angioödem är samma typ av tillstånd, men ödemet sitter i subkutis (19). Det 

drabbar mest kvinnor i medelåldern. Orsaken till kronisk urtikaria är ofta okänd. Det kan 

orsakas av läkemedel som acetylsalicylsyra eller NSAID, men kan även orsakas av reaktion 

på konserveringsmedel, livsmedel eller tarmparasiter och infektioner. Immunologiska och 

endokrina, hematologiska och biokemiska analyser krävs för att ge direkt eller indirekt bevis 

för inflammatoriska autoimmuna processer, eller allergiska som är orsaken till kronisk 

urtikaria. Livskvalitet hos patienter med kronisk urtikaria påverkas negativt på grund av 

återkommande klåda och dålig sömn. Socialt liv och den dagliga aktiviteten blir begränsad. 

Därför är det viktigt att behandlingen startar snabbt, för att möjliggöra en återgång till ett 

normalt socialt liv (20). Antihistaminer har länge givits som behandling vid kronisk urtikaria. 

Målet med behandlingen är att blockera effekten av de frigjorda mediatorerna från 

mastcellerna och minska symptom såsom klåda och nässelutslag (21). Den äldre generationen 

antihistaminer som t.ex. hydroxizin och difenhydramin har varit en acceptabel behandling av 

idiopatisk och kronisk urtikaria, men de har en sedativ effekt som kan ge minskad följsamhet. 

Andra generationens antihistaminer med låg sederande effekt är att föredra och de har visats 

förbättra patienternas livskvalitet (20).  
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1.4.2 Allergisk rinit och allergisk astma 

Allergisk rinit är vanligt förekommande. Sjukdomen drabbar upp till en fjärdedel av 

västvärldens befolkning och i vissa studier kan upp till 40 % av befolkningen vara drabbade 

(22). Allergisk rinit är starkt kopplad till astma och konjunktivit.  Allergisk rinit och astma har 

gemensamma mediatorer, kemokiner och basofiler. Dessa är centrala för de händelser som är 

involverade i den inflammatoriska reaktionen. Frisättning av histamin initierar flera 

patologiska processer i den allergiska reaktionen som leder till kontraktion av bronkiell glatt 

muskulatur och vasodilatation (23). Allergisk rinit är mer än bara nysningar och näsklåda. Det 

kan ha vissa komplikationer som har betydelse både mentalt och fysiskt. Det är därför viktigt 

att utreda och behandla allergisk rinit och aktivt kartlägga eventuella komplikationer, såsom 

sömnförsämring och försämrad aktivitetsgrad. 

Den allergiska reaktionen kan utvecklas snabbt med symptom inom några minuter efter 

inandning och exponering för allergenet på nässlemhinnan hos sensibiliserade individer. 

Allergisk rinit kan vara säsongsbunden (hösnuva, pollinos) där det utlösande allergenet oftast 

är från björk eller gräs eller icke-säsongbunden (perenn allergisk rinit) där allergenet vanligen 

utgörs av kvalster och pälsdjur. Vid exponering utlöser IgE-antikroppar frisättning av 

mediatorer såsom histamin, eikosanoider samt proinflammatoriska cytokiner vilket kan ibland 

orsaka en inflammatorisk senreaktion (24). 

Andra och tredje generationens antihistaminer har visat sig effektivt minska nysningar, klåda 

och rinnsnuva när det tas regelbundet vid symtom eller före exponering för ett allergen. De 

äldre generationerna, sederande antihistaminer, lindrar symptom, men de har visat ha en 

negativ inverkan på patienten i form av dåsighet. Därför är de inte generellt rekommenderade 

för behandling av allergisk rinit (25). 

1.4.3 Anafylaxi  

Anafylaxi är en överkänslighetsreaktion. Vanliga orsaker till anafylaxi är IgE- medierad 

överkänslighet mot något ämne såsom födoämne, insektsstick eller läkemedel. Lindriga 

symptom är klåda och svullnad runt munnen, nässelutslag och stickningar. Allvarliga 

symptom är klåda, stickande känsla i munnen, svullnad i mun och svalg, illamående, 

kräkning, andnöd, blodtrycksfall och försämring av allmäntillståndet. I de fall den blir akut 

och svår så kan den snabbt sprida sig systemisk till flera organsystem vilket kan leda till att 

patienten chock och medvetandeförlust. Detta livshotande tillstånd kallas anafylaktisk chock 

(allergichock) och kräver omedelbar behandling.  
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Adrenalininjektion är central vid behandling av akuta allergiska tillstånd. Antihistaminer 

såsom loratadin eller andra icke-sederande antihistaminer är också viktiga i behandlingen av 

både allvarliga och mindre allvarliga allergiska tillstånd. Antihistaminer används även vid 

uppföljningsbehandling (26,27).  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför många patienter med allergi får den dyra 

antihistaminen desloratadin i stället för de rekommenderade antihistaminerna loratadin och 

cetirizin 

3 Metod 

Två metoder användes för datainsamling. De ena var fallstudier av föreskrivning av 

antihistamin. Den andra var en enkätstudie med frågor rörande förskrivningsmönster.  

3.1 Datainsamling 

Fallstudier används ofta för att få djupgående kunskaper om orsakssamband. Därför har detta 

används för att undersöka varför förskrivare inte alltid följer rekommendationerna som Kloka 

listan ger.  I journalstudien analyserades 173 patientjournaler av två förskrivare (91 respektive 

82 journaler) på en specialistmottagning i vuxenallergologi på ett Stockholmssjukhus. Totalt 

fem respondenter (vuxenallergologen på två specialistmottagningar) svarade anonymt på 

enkäten. Allergologerna som ingick i fallstudien deltog inte enkätstudien. Eftersom antalet 

arbetande allergologer inom Stockholms läns landsting är få, kan resultaten inte säkert 

anonymiseras med mindre än att sjukhusens namn avidentifieras i studien. 

 

3.2  Journalstudie 

Patientjournaler från läkarbesök från en specialistmottagning i allergologi från delar av 2010 

och 2009 inkluderades. Studien omfattade såväl nybesök som återbesök. Syftet var att försöka 

få fram information ur journalerna som förklarar varför vederbörande förskrivare valt ett visst 

antihistamin. Valet av antihistamin relaterades till patientens huvud- respektive bidiagnos. 

Journalerna utvaldes genom att göra en automatiserad sökning ur datoriserade journalasystem. 

Journaler där patienter erhållit recept på antihistamin valdes ut och journalanteckningar från 

aktuellt datum studerades. 

3.3 Enkätstudie  

Enkätundersökningen genomfördes vid allergologmottagningar på två stora sjukhus i 

Stockholm.  
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Tabell 1 visar datainsamlingsmetoderna vid de studerade sjukhusen (A och B). 

Tabell 1: Datainsamling 

Sjukhus Journalstudie Enkätstudie 

A - 4 enkäter 

B 173 patientjournaler  1 enkäter 

 

3.4 Utvärdering av forskningsprocessen 

För att kontrollera riktigheten så är det viktigt att utvärdera datainsamlingsmetoden och 

analysen av den insamlade information. Det finns två generella aspekter att ta hänsyn till vid 

denna utvärdering: reliabilitet och validitet (28). Reliabilitet mäter resistansen mot influenser 

under mätningen och validitet är att det som skall mätas verkligen mäts (28). 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten vid journalstudien kan anses vara god eftersom all information är skriftlig vilket 

gör att information inte lika lätt kan misstolkas. Dessutom kunde informationen läsas om och 

om igen. 

Enkätstudien kan också anses ha god reliabilitet eftersom den utgjordes av en strukturerad 

enkät där respondenten inte kunde formulerade svaren själva, utan endast välja svar bland 

svarsalternativen. Därför behöver inte respondenten fundera på hur denne skall formulera sig 

och influenser minskas. Enkätstudiens reliabilitet kan dock påverkas negativt av förskrivarnas 

rädsla att bli identifierade. Det kan uppfattas känsligt att bli granska huruvida de följer 

rekommendationerna. 

3.4.2 Validitet 

Validiteten i journalstudien påverkades av att det ibland saknades motiveringar till 

förskrivarnas val av läkemedel i journalerna. Däremot var journalstudien rikare på 

information än vad enkätstudien var eftersom enkätstudien utfördes genom kortfattade frågor. 

Valet att ta fram kortfattade enkäter togs för att öka svarsfrekvensen hos förskrivarna. 



4 Resultat 

4.1 Resultat av data journalstudie

4.1.1 Fördelning och motiveringar till förskriven antihistamin

I journalstudie hittades motiveringar till just varför vederbörande 

desloratadin (Aerius) till sina patienter.  Vanliga orsaker till insättning av deslorat

båda förskrivarna (förskrivare 

följande resultat:  

Av antalet förskrivna recept på desloratadin motiveras 33 % av tillfällena med att patienten 

blev trött av cetirizin och man har därför 

desloratadin–förskrivningarna

desloratadin. 20 % av antalet desloratadin

mindre mängd av laktos jämfört med andra antihistaminer.

desloratadin motiveras med att man inte fick tillfredsställande effekt av andra antihistaminer. 
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desloratadin (Aerius) till sina patienter.  Vanliga orsaker till insättning av deslorat
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Av antalet förskrivna recept på desloratadin motiveras 33 % av tillfällena med att patienten 

blev trött av cetirizin och man har därför valt att sätta in desloratadin istället. Hos 27 % av 

förskrivningarna gavs ingen motivering till sitt utbyte eller till insättning av 

desloratadin. 20 % av antalet desloratadin-recept motiveras med att desloratadin innehåller 

aktos jämfört med andra antihistaminer. 20 % av antalet skriven 

desloratadin motiveras med att man inte fick tillfredsställande effekt av andra antihistaminer. 
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desloratadin som satts in istället för cetirizin motiveras 56% av tillfällena  

trötta av cetirizin. Vidare motiveras 22% av tillfällena  med att 

patienten inte fick tillräcklig effekt av cetirizin. Resterande två motiveringar representerar 

11%  vardera. En av dessa motiveringar var att desloratadin redan var insatt vid första besöke

 endast innehåller en liten mängd laktos. 
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Diagram 3. Motivering till utbyte av cetirizin till  desloratadin hos båda förskrivare vid återbesök. 

 

Diagram 4 förklarar utbyte av loratadin till desloratadin vid återbesök hos samtliga 

förskrivare. Av antalet skrivna desloratadin som satts in istället för loratadin hade en andel av 

47% inga förklaringar till utbytet. Vidare motiveras 29%  av tillfällena med att desloratadin 

innehåller en liten mängd av laktos. Resterande två motiveringar representerar 14%  vardera. 

En av dessa motiveringar var att desloratadin redan var insatt vid första besöket den andra var 

att patienten inte fick tillräcklig effekt av loratadin. 

11% 11,%

56%

22%

Förklaring till byte från Cetirizin till Aerius

Aerius innehåller lite mängd av laktos Aerius insatt vid första besök

Pat bli trött av Cetirizin Fick ej tillräcklig effekt av cetirizin
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Diagram 4: Motivering till utbyte av loratadin till  desloratadin hos båda förskrivare vid återbesök. 

 

I diagram 5 visas förskrivning av olika antihistaminer per huvuddiagnos hos båda förskrivare 

vid nybesök respektive återbesök. Astma är en huvuddiagnos och är oftast kombinerad med 

allergisk rinit, urtikaria eller andra former av allergi. När huvuddiagnosen resulterade i astma 

skrevs 67 recept ut på antihistamin. Bland de förskrivna recepten på antihistaminer har 24 

recept skrivits ut på desloratadin, 20 recept på loratadin, 19 recept på cetirizin och 4 recept på 

ebastin (Kestine). Vid huvuddiagnosen urtikaria skrev man ut 40 recept på antihistaminer.  

Det skrevs mest ut recept på desloratadin under denna diagnos, 15 recept på desloratadin, 

därefter 12 recept på cetirizin, 9 recept på loratadin och 2 recept på vardera ebastin (Kestine) 

och klemastin (Tavegyl). 

 Allergisk rinit är oftast en bidiagnos till bland annat astma och urtikaria. Patienter med 

allergisk rinit som huvuddiagnos fick totalt 24 utskrivna recept på antihistaminer. Detta skiljer 

sig en hel del med förskrivningen på allergisk rinit som bidiagnos (se bilaga 1). Det skrevs ut 

8 recept på desloratadin, 7 recept på cetirizin, 6 recept på loratadin och 3 recept på ebastin 

29%

14%

43%

14%

Förklaring till byte från Loratadin till Aerius

Aerius innehåller lite mängd av laktos Fick ej tillräcklig effekt av loratadin

Ingen förklaring till bytet Redan insatt på Aerius



(Kestine). Under huvuddiagnosen angioödem skrevs det ut 23 recept på antihistaminer, 10 

recept vardera på recepten desloratadin och cetirizin, och 3 recept på loratadin. Under den 

sista huvuddiagnosen anafylaxi skrevs de

på cetirizin och 2 recept vardera på desloratadin och klemastin (Tavegyl) Diagram 5.

Förskrivning av antihistaminer på huvuddiagnos skiljer sig från förskrivning av antihistaminer 

som bidiagnos. Se bilaga 1. 

 

Diagram 5: Förskrivning av olika antihistaminer per huvuddiagnos hos samtliga 
nybesök och återbesök. 

 

Diagram 6 beskriver förskrivning av de olika antihistaminer hos samtliga 

nybesök respektive återbesök. 

Därefter skrevs cetirizin ut  med 32% och loratadin med 26%. Fördelningen mellan 

antihistaminer sammanfattas i diagram 6.

 

(Kestine). Under huvuddiagnosen angioödem skrevs det ut 23 recept på antihistaminer, 10 

recept vardera på recepten desloratadin och cetirizin, och 3 recept på loratadin. Under den 

sista huvuddiagnosen anafylaxi skrevs det ut 17 antihistaminer, 7 recept på loratadin, 6 recept 

på cetirizin och 2 recept vardera på desloratadin och klemastin (Tavegyl) Diagram 5.

Förskrivning av antihistaminer på huvuddiagnos skiljer sig från förskrivning av antihistaminer 

örskrivning av olika antihistaminer per huvuddiagnos hos samtliga förskrivare . Urvalet omfattar både 

Diagram 6 beskriver förskrivning av de olika antihistaminer hos samtliga förskrivare

nybesök respektive återbesök. Desloratadin utgör 34 % av antal förskrivna antihistaminer

Därefter skrevs cetirizin ut  med 32% och loratadin med 26%. Fördelningen mellan 

antihistaminer sammanfattas i diagram 6. 
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Diagram 6: Förkrivning av olika antihistaminer hos samtliga förskrivare. Urvalet omfattar både nybesök och 
återbesök.  

 

4.1.2 Jämförelse mellan förskrivare 

Utifrån data från journalstudien jämfördes förskrivningar av antihistamer hos två allergologer 

på en specialistmottagning. I diagram 7, 8, 9 och 10 sammanfattades resultaten. I diagram 7 

jämförs förskrivning av olika antihistaminer hos förskrivare 1 och förskrivare  2.  

Hos förskrivare 1 utgjorde desloratadin 42% av den totala mängd utskrivna recept på 

antihistaminer, medan desloratadin utgjorde 28 % hos förskrivare 2 .  Av den totala mängden 

antihistaminer som skrevs ut av förskrivare 1 bestod 5 % av loratadin. Förskrivare 2 skrev ut 

motsvarande 45 % loratadin. Föreskrivare 1 skrev ut 41 % cetirizin av total mängd utskrivna 

recept på antihistaminer. Motsvarande mängd för föreskrivare 2 var 23 %. Vidare resultat av 

förskrivningar med andra antihistaminer visas i diagram 7. 
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Diagram 7: Jämförelse av förskrivningar av olika antihistaminer hos förskrivare 1 och  förskrivare 2. Urvalet 
omfattar både nybesök och återbesök.  

 

Diagram 8 visar hur stor del av den totala förskrivningen av desloratadin för varje förskrivare 

är nybesök respektive återbesök. 

Andelen förskrivning av recept på desloratadin vid nybesök var 38 % hos förskrivare 1, 

respektive 28 % hos förskrivare 2. Andelen förskrivning av recept på desloratadin vid 

återbesök omfattar 62 % hos förskrivare 1, respektive 72 % hos förskrivare 2.  

 

Diagram 8: Jämförelse på förskrivning av desloratadin mellan förskrivare 1 och  förskrivare 2 vid nybesök respektive 
återbesök 
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Diagram 9 visar förskrivningar på desloratadin hos förskrivare 1 respektive förskrivare 2 vid 

olika huvuddiagnoser. Det fanns en betydande skillnad när det gäller förskrivning av 

desloratadin.  Vid huvuddiagnosen astma skrev föreskrivare 1 ut desloratadin hos 50 % av 

patienterna. Motsvarande siffror hos föreskrivare 2 var 21%.  

 

  

Diagram 9: Jämförelse på andel förskrivning av desloratadin i förhållande till utskrivning av andra an tihistaminer 
mellan förskrivare 1 och förskrivare 2 för patientgrupper med en given diagnos. Urvalet omfattar både nybesök och 
återbesök. 

Stor skillander mellan förskrivarna sågs också avseende huvuddiagnosen urtikaria. Hos 

förskrivare 1 utgjorde desloratadin 48% av antihistaminerna. Motsvarande andel hos 

föreskrivare 2 var 26 %. 

Patienter med huvuddiagnos angioödem erhöll recept på desloratadin i 25%  av fallen hos 

förskrivare 1. Hos förskrivare 2 erföll hela 64% av patierna desloratadin. Övrig andel 

antihistamin per huvuddiagnos och förskrivare visas i diagram 9. Ett fullständigt diagram över 

fördelningen av samtliga antihistaminer visas i bilaga 2. 

4.2 Resultat av enkätstudie 

Totalt 5 allergologer besvarade enkätstudien. Samtliga uppgav samma svar på frågorna 1, 2 

och 4.  

Respondenterna tyckte att förskrivningen av desloratadin inte har förändrat under de senaste 

åren. Se fråga 1 i bilaga 3. Alla respondenterna svarade att de ibland byter till ett annat 

antihistamin hos patienter som redan står på desloratadin. Se fråga 2 i bilaga 3.  
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När det gäller fråga 4 så tyckte respondenten att patientens reaktion varken brukar vara positiv 

eller negativ vid byte av desloratadin till ett annat antihistamin.  Fem av respondenterna hade 

inga kommentarer gällande fråga 5 om förskrivare sätter in desloratadin vid nybesök, däremot 

angav en respondenten att desloratadin har bäst effekt. 

Fråga 6 handlade om i vilka sammanhang förskrivaren byter ut ett annat antihistamin till 

desloratadin. Fyra av respondenterna angav trötthet som orsak till bytet, medan en förskrivare 

svarade att orsaken var på grund av mindre effekt av andra antihistaminer. Beträffande fråga 3 

så informerade tre av respondenterna sällan sina patienter om likheterna mellan loratadin och 

desloratadin, medan två av respondenterna ibland informerar sina patienter om detta (Tabell 

1). 

Sammanställning av frågor som 

ställdes till respondenterna 

Sammanställning av 

respondenterna svar 

Respondenterna 

svar 

1. Om förskrivning av desloratadin har 

ändrat de senaste åren   

Oförändrat (100 %)  _ 

2. Förskrivare byter till annan 

antihistamin hos patienter som redan 

står på desloratadin 

Ibland (100 %) _ 

3. Om förskrivare informerar om 

likheten mellan desloratadin och annan 

antihistamin 

Sällan (60 %)  Ibland (40 %) 

4. Patientens reaktion vid byte från 

desloratadin till annan antihistamin 

Varken pos eller neg (100 %) _ 

5. Anledning till att förskrivare sätter in 

desloratadin vid första försök 

Ingen kommentar (80 %) desloratadin har 

bäst effekt (20 

%) 

6. Anledning till byte från annan 

antihistamin till desloratadin 

Pga trötthet (80 %) Pga mindre 

effekt (20 %) 

 
Tabell 1: Sammanställning av förskrivarnas svar på fråga 1-6. 
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Frågor 7, 8, 9 och 10 handlade om val av antihistamin i första hand vid respektive indikation: 

astma, anafylaxi, urtikaria samt allergiskt rinit. En sammanställning av dessa frågor visas i 

Tabell 2. Gällande svaret på fråga 7, så ordinerar tre av respondenterna cetirizin i första hand 

vid urtikaria, medan en förskrivare ordinerar desloratadin. När det gäller fråga 8 så ordinerar 

två av respondenterna cetirizin vid anafylaxi och en förskrivare ordinerar antingen cetirizin 

eller loratadin vid denna indikation. En förskrivare ordinerar dock desloratadin. Vid astma 

som huvuddiagnos ordinerar tre av respondenterna olika antihistamin, medan en förskrivare 

ordinerar desloratadin. 

Beträffande fråga 10 så ordinerar två av respondenterna varierad antihistamin vid allergiskt 

rinit, en förskrivare ordinerar desloratadin medan en annan förskrivare ordinerar cetirizin 

istället.se tabell 2 

 
Val av 

antihistamin 

vid olika 

indikationer 

Förskrivare 

1 

Förskrivare 

 2 

Förskrivare 

3 

Förskrivare 

4 

Förskrivare 

5 

7.astma  varierar  _ desloratadin(Aerius) Varierar varierar 

8. anafylaxi cetirizin/ 

loratadin 

_ desloratadin(Aerius) Cetirizin cetirizin 

9. urtikaria cetirizin _ desloratadin(Aerius) Cetirizin cetirizin 

10. allergiskt 

rinit 

varierar _ desloratadin(Aerius) Varierar  cetirizin 

 
Tabell 2: visar förskrivarnas val vid förskrivning av antihistaminer vid olika indikationer  
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5 Diskussion  

Det är tydligt att den tredje generationens antihistamin dvs. desloratadin (Aerius) skrivs ut i 

större utsträckning än andra antihistaminer (se diagram 6). Orsaker varierar enligt 

förskrivarna från patientfall till patientfall. De orsaker som bland annat noterats i denna studie 

kan delas in i tre kategorier: 

1. Fysiska orsaker hos patienter 

2. Typ av diagnos 

3. Förskrivares preferens 

5.1 Fysiska orsaker hos patienter 

De fysiska orsakerna som motiverat ordination av desloratadin (Aerius) (vid både nybesök 

och återbesök) är att de andra antihistaminerna sagts gett upphov till trötthet, problem vid 

laktosintolerans samt lägre effekt.  

5.1.1 Trötthet 

I journalstudien var den största orsaken till att sätta in desloratadin (Aerius) istället för cetrizin 

(33 % av fallen både nybesök och återbesök) trötthet hos patienten. Om man bara ser på 

återbesök så är siffran 56 % (diagram 3). Att desloratadin verkligen är mindre sedativ än 

cetirizin har starkt ifrågasatts. Desloratadin är däremot en metabolit av loratadin så det borde 

inte finnas någon skillnad i sedativ effekt. Detta bekräftas av journalstudien där loratadin inte 

i något fall ersatts av desloratadin med anledning av trötthet, se diagram 4. I enkätstudien 

visades att trötthet är en av de vanligaste orsakerna till utbyte av andra antihistaminer till 

desloratadin. Som frågan är formulerad går det dock inte att avgöra vilken typ av antihistamin 

som man bedömt ger upphov till trötthet. Detta ger upphov till frågor om cetirizin är mer 

sedativ än desloratadin. Jämförande studier saknas och är påkallade.  

5.1.2 Problem vid laktosintolerans 

Känslighet för laktos var i 20 % av fallen anledningen till valet av desloratadin (Aerius). 

Desloratadin innehåller lägre mängd laktos (se Diagram 1). I FASS står att desloratadin 

innehåller mindre än 6 mg laktos och denna information har bekräftats i samtal med Schering-

plough. Enligt FASS så innehåller cetirizin 80 mg laktosmomohydrat. Men det framgår inte 

av FASS hur stort laktosinnehållet är i loratadin . Laktosintoleranta brukar tåla små mängder 

laktos utan att få besvär. De flesta laktosintoleranta personer klarar upp till 5 g laktos per dygn 

(29). Detta innebär att de skulle klara den lilla mängd laktos som en tablett innehåller. Det 
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torde knappast kunna vara i närheten av så mycket som 5 g i vilket fall. Trots detta visar 

journalstudien att desloratadin sätts in med anledning av dess låga mängd laktos, vilket ställer 

frågan om detta verkligen är ett godtagbart skäl. 

5.1.3 Lägre effekt av andra antihistaminer 

I 20 % av fallen uppgavs att andra antihistaminer inte hade lika god effekt som desloratadin 

(Aerius) (se Diagram 2). Denna motivering nämndes som skäl till utbyte av loratadin till 

desloratadin på återbesök vid 14 % av fallen, motsvarande för cetrizin var 22 % (se Diagram 3 

& 4). Det finns dock inga kliniskt relevanta studier som visar en signifikant bättre effekt med 

desloratadin. En fråga är alltså vad som kan stå bakom denna motivering. Flera faktorer kan 

ha spelat roll i anledningen till bytet, så som typen av indikation hos patienten eller psykiska 

faktorer och preferenser hos patienten eller förskrivarens egen preferens. Det kan möjligen, 

hos vissa patienter, vara så att förmågan att omvandla loratadin till desloratadin är nedsatt pga 

genotyp eller läkemedelsinteraktioner, och att dessa patienter skulle ha en bättre effekt av 

desloratadin än loratadin.  

5.2 Typ av indikation 

 Vid journalstudien framkom att olika antihistaminer valdes vid olika diagnoser. Desloratadin 

skrivs ut i större utsträckning till de flesta huvuddiagnoser. Den huvuddiagnos då desloratadin 

skrivs ut i särklass mest var vid angioödem och astma som brukar vara stark kopplat till 

allergisk rinit. I enkätstudien angav förskrivarna att det inte finns så stor skillnad mellan val 

av antihistaminer ifråga om indikationer såsom urtikaria, anafylaxi, astma och allegiskt rinit. 

De flesta förskrivare ordinerar dock cetirizin såsom första handsval vid urtikaria och 

anafylaxi. Vid astma och allegiskt rinit angav de flesta förskrivare att valet av antihistamin 

varierade. 

Frågan är om antihistaminer har olika effektivitet vid olika åkommor. I flera studier visades 

att cetirizin är mer effektivt än loratadin för att minska symtomen vid säsongsbunden, 

allergisk rinit (30,31). Studier saknas dock om också andra antihistaminer skiljer sig åt 

avseende effekt på olika allergisk tillstånd. 

 

5.3 Förskrivares preferens 

Hos 27 % av patienterna i journalstudien fanns ingen speciell orsak till valet av desloratadin 

(Aerius) (se diagram 2).  I och med detta är det svårt att avgöra vad orsaken till ordinationen 
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kan vara. Det går bara att spekulera om olika anledningar som t ex tidspress eller att det finns 

faktorer som är svårt att uttrycka i journalen. Ordinationerna varierar kraftigt mellan 

föreskrivare så det verkar som om olika förskrivare har olika preferenser vid valet av 

antihistamin. Diagram 7 visar en jämförelse av förskrivningar hos två olika förskrivare. 

Förskrivare 1 skrev ut 42 % desloratadin av total mängd utskriven antihistamin medan 

förskrivare 2 endast skrev ut 28 %.  Denna variation kan tyckas vara ganska kraftigt. De 

bakomliggande orsakerna till variationerna kan vara intressanta att klargöra. Det finns också 

en väsentligt skillnad när det gäller förskrivning av desloratadin mellan olika förskrivare vid 

olika huvuddiagnoser. Av föreskrivare 1:s totala förskrivning av antihistaminer till patienter 

med astma som huvuddiagnos så har desloratadin (Aerius) skrivits ut med i 50 % av fallen. 

Motsvarande andel hos föreskrivare 2 var 21 %. Förskrivning av desloratadin (Aerius) 

varierar också kraftigt mellan förskrivare när det gäller andra diagnoser än astma (diagram 9). 

Anledningar till skillnader i förskrivningsmönster kan förklaras av olika tradition. Det är 

möjligt att Kloka listans rekommendationer påverkar förskrivare olika mycket. Det kan även 

finnas ytterliggare faktorer som påverkar deras förskrivningar. Vidare skiljer sig förskrivning 

av desloratadin mellan nybesökspatienter och återbesökspatienter (diagram 8). Vid återbesök 

skrevs desloratadin ut mer än vid nybesök hos båda förskrivare. Det kan finnas många orsaker 

till detta. Det skulle kunna bero på att den gamla medicinen faktiskt inte fungerar och att det 

är patienternas personliga erfarenhet och missnöje som ligger till grund för förskrivningen av 

desloratadin. Orsakerna kan därför vara fysiska som nämnts ovan enligt Diagram 3 och 4. En 

annan grundorsak kan vara psykiska faktorer som påverkar både patienter och förskrivare. För 

patienter kan det vara att desloratadin är receptbelagt och att de därför tror att det är mer 

effektivt. Andra psykiska orsaker kan vara placeboeffekt eller att patienterna påverkas av 

reklam från marknadsförande företag. Emot detta talar uppgifterna i enkätstudein där 

patientens reaktion vid byte desloratadin varken var positivt eller negativt.  

Förskrivare kan också påverkas av marknadsföring, tradition hos sjukhusen eller otillräcklig 

kunskap om rekommendationer i Kloka listan.  

5.4    Styrkor och svagheter i denna studie 

Patientjournalerna var skriftliga och tydliga vilket minskade 

eventuella misstolkningar däremot saknades det ibland motiveringar i journalerna vid valet av 

Aerius eller utbyte till Aerius. Antalet arbetande allergologer är även få inom Stockholms läns 

landsting vilket gjorde att man endast kunde jämföra två förskrivares förskrivningar. Med 
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dessa begränsningar i åtanke så var ändå journalerna mycket informativa, och genererade 

många intressanta slutsatser. 

Enkätstudien utgjordes av en strukturerad enkät där respondenten valde bland de olika 

svarsalternativen vilket minskade misstolkningar och gav klara svar. Däremot 

utfördes enkäten genom kortfattade frågor för att öka svarsfrekvensen hos förskrivarna och 

detta gav mindre information än man hade önskat sig. 

 

Sammanfattningsvis bör framhållas att det är omdiskuterat huruvida tredje generationens 

antihistaminer desloratadin (Aerius) har bättre effekt än andra generationens antihistamin.  

Hittills finns inga kliniska studier som talar för detta. Det behövs mer jämförande studier 

avseende skillnader mellan antihistaminers effekter och bieffekter. Det är också viktigt att 

denna kunskap förmedlas till förskrivarna.  
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7 Bilagor 

 

Bilaga 1. Förskrivning av antihistaminer per bidiagnos 

 

Bilaga 1: Förskrivning av antihistaminer per bidiagnos vid nybesök respktive återbesök 
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 Bilaga 2: Förskrivning av olika antihistaminer per diagnos och förskrivare 

 

Bilaga 2: Jämförelse på andel förskrivning på antihistaminer mellan förskrivare 1 och  förskrivare 2 per 
huvuddiagnos. Urvalet omfattar både nybesök och återbesök. 

 
Bilaga 3: Sammanställning av enkät som besvaras av de totala 5 respondenterna vid 
Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset 
 

Val av antihistaminer på specialistmottagning i all ergologi 
Dr 
A 

Dr 
B 

Dr 
C 

Dr 
D 

Dr 
E 

Summ
a 

1. Bland de patienter som du träffar,             
 har andelen som behandlas med Aerius ändrat de senaste åren?              

Ökat      0 
Minskat      0 
Oförändrad 1 1 1 1 1 5 
Om förändring, varför      0 

2. Byter du till annan antistamin hos patienter som redan står på 

Aerius?             
Ofta      0 
Ibland 1 1 1 1 1 5 
Aldrig      0 
Om ofta eller i bland, varför då?      0 

3. Är det vanligt att du informerar om likheter mellan Aerius och 

Loratadin?             
Aldrig      0 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

allergisk 
rhinit

anafylaxi angioödem astma urtikaria

Tavegyl 0% 0% 20% 8% 0% 0% 0% 0% 5% 5%

Loratadin 0% 43% 0% 54% 0% 27% 6% 55% 10% 37%

Kestine 30% 0% 20% 0% 0% 0% 9% 3% 5% 5%

Cetirizin 40% 21% 40% 31% 75% 9% 35% 21% 33% 26%

Aerius 30% 36% 20% 8% 25% 64% 50% 21% 48% 26%
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Sällan 1  1 1  3 
Ibland  1   1 2 
Alltid      0 
4. Vad är patientens reaktion när du vill byta Aerius till ett annat 

antihistamin?             
Positiv – varför då?      0 
Negativ – varför då?      0 
Varken positiv eller negativ 1 1 1 1 1 5 

5. Om du sätter in Aerius vid nybesök, varför då?             
Aerius har bäst effekt   1   1 
Aerius är minst sederande      0 
På begäran från patient      0 
Ingen kommentar (Vet ej) 1 1  1 1 4 

6. I vilka sammanhang byter du ett annat antihistamin till Aerius?             
Pga trötthet 1  1 1 1 4 
Pga mindre effekt  1    1 
På begäran från patient och varför i så fall 1     1 
Annan orsak      0 

7. Vilket antihistamin väljer du i första hand vid urtikaria?   ?         
Cetirizin 1   1 1 3 
Loratadin      0 
Aerius   1   1 
Annat antihistamin      0 
Det varierar      0 

8. Vilket antihistamin väljer du i första hand vid anafylaxi?   ?         
Cetirizin 1   1 1 3 
Loratadin 1     1 
Aerius   1   1 
Annat antihistamin      0 
 Det varierar      0 

9. Vilket antihistamin väljer du i första hand vid astma?   ?         
Cetirizin      0 
Loratadin      0 
Aerius   1   1 
Annat antihistamin      0 
Det varierar 1   1 1 3 

10. Vilket antihistamin väljs i första hand vid allergisk 
rinokonjuktivit?   ?         

Cetirizin     1 1 
Loratadin      0 
Aerius   1   1 
Annat antihistamin      0 
Det varierar 1   1  2 

 

Bilaga 3: Respondenternas svar på enkäten 


