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Nikotinläkemedel



Teknik

• Minskar eller tar bort abstinenssymtomen
efter rökstopp

• Ger tid att ”bryta vanan”

• 3 månader

• Effektivare om kombineras med
rådgivande stöd



tobaksfakta.org



Referens: Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians 2000.
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Zyban

(bupropion)



Verkningsmekanism

• Dopamin- och
noradrenalinåterupptagshämmare
– Ursprungligen antidepressivum

• ”Normalisera den obalans i hjärnan som
orsakas av nikotinabstinens”



Långtidseffekt

• Kontinuerlig rökfrihet efter 52 veckor med
9 veckors behandling
– bupropion (Zyban) + nikotinplåster 28 %

– bupropion (Zyban) 23 %

– nikotinplåster 12 %

– placebo (individuellt uppföjande stöd) 8 %

893 pat



Zyban

7-9 veckors behandling

Rökstopp kring dag 10 (andra
behandlingsveckan)

Minst 8 timmar mellan doser, ”kvällsdosen” så
tidigt som möjligt för att minska sömnbesvär

150 mg x 2Dag 7-behandlingsslut

150 mg x 1Dag 1-6



Behandlingskostnad

• 1 förpackningsstorlek, 100 st

• 952:-

• 19:-/dag



LFN

• Zyban rabattberättigat

• Skall betraktas som andrahandsmedel

• Lämpliga patienter är nikotinberoende
rökare som inte lyckats bli rökfria trots
hjälp av nikotinersättningsmedel

• Zyban skall ges tillsammans med
motiverande stöd



Biverkningar

• Sömnbesvär
– mindre om kvällsdosen tas så tidigt som

möjligt

• Illamående

• Förstoppning

• Kramper (1/1 000-2 000)



Kontraindikationer

• Epilepsi eller tidigare krampanfall

• Alkoholbesvär

• Leversjukdom



Champix

(vareniklin)



Verkningsmekanism

• Partiell agonist till nikotinreceptor ( 4 2) i
hjärnans lustcentrum

• Fäster 20 gånger starkare än nikotin, men
har bara 40-60 % av effekten

• Minskar abstinenssymtom vid rökstopp

• Mindre positiv ”belöning” av rökning



Långtidseffekt

• Kontinuerlig rökfrihet under perioden 9-52
veckor med 12 veckors behandling
– vareniklin (Champix) 22-23 %

– bupropion 15-16 %

– placebo (upprepade rådgivnings- och
stödsamtal) 4-10 %

3 studier (2 med bupropion), 2699 pat



Champix

Behandlingslängd 12 veckor

Ytterligare 12 veckor kan övervägas

1 mg x 2Dag 8-behandlingsslut

0,5 mg x 2Dag 4-7

0,5 mg x 1Dag 1-3



Behandlingskostnad

• 1 förpackning för upptrappning (2 veckor)
– 0,5 mg, 11 st
– 1 mg 14 st
– 348:-

• 0,5 mg 56 st 721:-
• 1 mg 28 st 384:-, 56 st 721:-
• 25:-/dag



LFN

• Champix rabattberättigat

• Skall betraktas som andrahandsmedel

• Lämpliga patienter är nikotinberoende
rökare som inte lyckats bli rökfria trots
hjälp av nikotinersättningsmedel

• Champix skall ges tillsammans med
motiverande stöd



Biverkningar

• Illamående. Ca 30 %, avtar
– mindre om tas efter mat

• Sömnsvårigheter, ändrade drömmar

• Gasighet

• Förstoppning

• Ökad aptit

• Dyspepsi



Vad är det med Champix som
vi inte känner till än?


