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Ökat utbud i egenvården…





Läkemedel eller kosttillskott..?

• Vilka produkter godkänns av någon 
myndighet innan de får säljas? 

• Vilka produkter får säljas med 
påståenden om effekter mot 
sjukdomar? 



”Växtbaserade läkemedel”

 ”Traditionella växtbaserade 
läkemedel”



Cancerbehandling + Egenvård = 

?



Johannesört startpunkt för interaktionskapitlet 
för växtbaserade läkemedel

Indikation: vid lätt nedstämdhet, vid lindrig 
oro och mot tillfälliga insomningsbesvär.



Interaktioner och växtbaserade läkemedel

• Farmakokinetiska och farmakodynamiska 
interaktioner

• Vilket ämne interagerar?
• Vad påverkar halten av detta ämne?

– Växt/växtdel
– Framställning av extrakt
 



Exempel: Växtbaserade läkemedel och cytostatika

• CYP3A4, CYP2C9
Johannesört ↑, röd solhatt ↑↓, grapefruktjuice ↓

• CYP2C19: Johannesört ↑, Ginko biloba ↓, vitlök ↓
• CYP2D6: Echinacea ↑, Läkesilveax ↓, Valeriana ↓

 
• P-gp och andra transportprotein

 Johannesört ↑, grapefruktjuice ↓

CYP3A4
Docetaxel, vinorelbin, 
doxorubicin, 
irinotecan, 
cyklofosfamid, 
ifosfamid, imatinib 
samt ciklosporin
CYP2C9 & CYP2C19
Tamoxifen, 
cyklofosfamid, 
ifosfamid
CYP2D6
Gefitinib, doxorubicin, 
tamoxifen
P-gp
Vinca-alkaloider, 
antracykliner, 
epipodofyllotoxiner, 
paclitaxel, imatinib, 
fefitinib m.fl. samt 
ciklosporin



Andra interaktioner –påverkan på blödningstid

”Växtbaserat  läkemedel” Läkemedels-
interaktion

Hur?

Ginkgo biloba Warfarin, NSAID PAF-påverkan
Sågpalmetto 
(Serenoa repens)

Warfarin Förhöjt INR

Bockhornsklöver 
(Trigonella foenum-graecum)

Warfarin Förhöjt INR

Fiskolja Antikaogulantia/ASA Förlängd 
blödningstid

Vitlök (Allium sativum) Warfarin Förhöjt INR



Potentiella farmakodynamiska interaktioner vid 
cancerbehandling

• Blodförtunnande effekter - antikoagulantia
• Antioxidanter – strål- och kemoterapi
• Fytoöstrogener – hormoner
• Immunstimulerande - immunsuprimerande



Viktigt

• Medvetenhet om samtidigt intag av växt-/ 
naturläkemedel och vanliga läkemedel

• Dialog om samtidigt intag

• Att misstänkta biverkningar och interaktioner 
rapporteras av hälso- och sjukvård och patienter 
för att bidra till ökad kunskap



Cytostatika med ursprung från naturen

• ATC-kod L01C: Växtalalkaloider och andra 
naturprodukter
– L01CA Vinca-alkaloider och analoger
– L01CB Podofyllotoxinderivat
– L01CC Kolkicinderivat
– L01CD Taxaner
– L01CX Övriga växtalkaloider och naturprodukter



Mistelextrakt (Viscum album L. ssp. Album) 

• Växtbaserat läkemedel använt i individualiserad 
palliativ cancervård som adjuvans till gängse terapi

• För injektion
• Det förväntas att behandlingen inleds av eller sker i 

samråd med läkare med tidigare erfarenhet av 
behandling med liknande produkter



Cannabis – vad säger Läkemedelsverket om 
det? 

• Två godkända läkemedel – godkända för spasticitet 
vid MS (THC och CBD) respektive epilepsi (CBD)

• Inte godkänt för smärta 
• Licensansökningar bedöms i varje enskilt fall



Cannabis –inte utan biverkningar

Frekvens Biverkningar
Mycket vanliga
(≥ 1/10)

Minskad aptit, somnolens, diarré, kräkningar, feber, trötthet

Vanliga
(≥ 1/100, < 1/10)

Pneumoni, bronkit, nasofyringit, urinvägsinfektion, irritabilitet, 
insomni, aggression, onormalt beteende, agitation, letargi, 
dregling, tremor, hosta, förhöjt ASAT, förhöjt ALAT, förhöjt 
GGT, onormala leverfunktionsprover, hudutslag, 
viktminskning

Från produktresumé: Epidyolex, oral lösning (cannabidiol)



 



Läkemedelsverkets arbete mot olagliga 
läkemedel - exempel

• Förbud att sälja produkter med medicinska 
påståenden som inte är godkända som läkemedel 

• Tillsyn av alternativmedicinsk kliniker som tar in 
läkemedel som inte godkända i Sverige 

• Information om risker med otillåtna produkter  



• Hur vet du att det som står på 
innehållsförteckningen stämmer? 

• Se upp för ”mirakelmediciner”


