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Effekt av hostmediciner

Akut hosta p.g.a. luftvägsinfektion är ett vanligt
symtom. Många patienter använder
hostmediciner i syfte att lösa upp slem eller för att
dämpa rethosta. Den vetenskapliga evidensen
kring effekten av hostmediciner är överlag svag,
samtidigt som det finns risk för negativa effekter.

I Läkemedelsverkets bakgrundsdokumentation till sin
rekommendation för behandling av nedre
luftvägsinfektion från 2008, slås det fast att det för
hostmediciner nästan inte finns någon modern
dokumentation alls som fyller kriterier för good clinical
practice (GCP). Ofta baserar sig värdering av effekten
på klinisk erfarenhet eller på äldre studier av främst
opiatderivat. Det finns också många naturläkemedel
mot hosta och för dem finns det inte krav på visad
effekt. Det finns en subjektivt upplevd klinisk effekt av
hostläkemedel. Läkemedelsverkets slutsatser 2008 var
att placeboeffekten sannolikt är stor, att det saknas
modern dokumentation för effekten av hostdämpande
medel samt att det saknas evidens för effekten av
slemlösande medel. Därmed saknas evidens för
rekommendation av farmakologisk behandling av hosta
i samband med luftvägsinfektioner.

När det gäller effektiviteten av hostdämpande
läkemedel i allmänhet gjordes en genomgång av
litteraturen avseende läkemedel vid akut hosta hos
vuxna och barn av Cochrane 2012 och 2014. Fokus var
på OTC (over-the-counter)-läkemedel, dvs receptfria
läkemedel, men även några studier med kodein var
inkluderade. Författarna anger att resultaten måste
tolkas med försiktighet, eftersom antalet studier för
varje kategori av hostläkemedel var litet samt att
många studier var av låg kvalitet och väldigt olika
varandra, vilket försvårade en sammanvägd utvärdering
av effekten. Konklusionen blev att det varken finns
evidens för eller emot effekt vid akut hosta.

Exempel på hostdämpande läkemedel
Morfinpreparat
Under många årtionden har läkemedel baserade på
morfin varit grunden för behandling med
hostdämpande läkemedel. För kodein finns, enligt
Läkemedelsverket 2008, ganska många studier från 50-
och 60-talen där man anger god klinisk effekt, men
effekten har sedan ifrågasatts i nyare studier. Det finns
ytterst få vetenskapliga studier på rent morfin som
hostdämpande läkemedel. En studie från 2007 visade
en viss hostdämpande effekt av morfin vid kronisk
hosta. Användning av opioider för att dämpa hosta
medför risk för beroende och opioida biverkningar som
till exempel sedering och förstoppning.

Etylmorfin finns i Sverige i Cocillana-Etyfin, som
även innehåller senega- och cocillanaextrakt, samt i
Lepheton, som även innehåller efedrin. Etylmorfin
omvandlas delvis till morfin i kroppen och
biverkningspanoramat liknar opioidernas. Cocillana-
Etyfin innehåller även alkohol. Med dosering 10 ml
3-4 gånger om dagen motsvarar det ett glas vin per
dag. Enligt Läkemedelsverket 2008 finns ingen
vetenskaplig dokumentation för etylmorfin, inte
ens i äldre litteratur.

I slutet av förra året gjorde Dagens Medicin en
kartläggning av regionernas rekommendationer för
användning av hostmediciner. Rekommendationerna
skiljde sig åt, många av regionerna hade inga
rekommendationer alls kring användning av
hostmedicin. Gävleborg är ett exempel på en region
som vill minska användningen. Från och med
december 2018 rekommenderar de sina läkare att
Cocillana-Etyfin inte längre ska skrivas ut vid övre
luftinfektion med hosta. Huvudorsakerna till beslutet
anges vara bristen på evidens för effekt i
kombination med att det är ett narkotiskt preparat
med risk för beroendeutveckling.

Beta-2-agonist - efedrin
Beta-2-stimulerare har historiskt ofta använts,
inhalerat eller per oralt, som ospecifikt
hostläkemedel hos vuxna och barn. I Sverige finns
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efedrin i Mollipect (i kombination med bromhexin) och
i Lepheton (i kombination med etylmorfin). Enligt
Läkemedelsverket 2008 finns studier som visar att det
saknas hostdämpande effekt av beta-2 agonister vid
akut bronkit/akut hosta och att beta-2-stimulerare har
effekt vid hosta endast då det finns en underliggande
astma.

Exempel på slemlösande substanser
Acetylcystein
Acetylcystein har slemlösande effekt in vitro, men efter
peroral tillförsel blir koncentrationen i luftvägarna
sannolikt för låg för att utöva någon slemlösande effekt.
De studier som finns är av äldre datum, svårvärderade
och är inte gjorda på i övrigt friska personer med
slemhosta i samband med luftvägsinfektioner.

Bromhexin
För bromhexin finns enligt Läkemedelsverket 2008
bara enstaka studier vid akut luftvägsinfektion, men
med tveksamt upplägg och svårtolkade resultat.
Sammantaget finns ingen modern dokumentation som
stödjer användandet av bromhexin vid akuta
luftvägsinfektioner.

Senegaextract och cocillana-extrakt
Dessa finns i Cocillana-Etyfin. Traditionellt anses de ha
viss slemlösande effekt men publicerade studier saknas.

Skrivet av Jennie Lundström, Apotekare, Region
Norrbotten. Modifierat för Region Västerbotten av
Therese Ahlepil, Apotekare samt Bo Sundqvist,
ordförande Läkemedelskommittén
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Cocillana-Etyfin, Lepheton och Mollipect per region

R05FA02 - Cocillana-etyfin

R05DA20 - Lepheton

R05CB10 - Mollipect

Kostnad för uthämtade recept på
Cocillana-Etyfin, Lepheton och
Mollipect, angiven som AUP exkl. moms
per tusen invånare och region under 2018.
AUP = apotekens utförsäljningspris
(SEK). Hostläkemedel ingår inte i
högkostnadsskyddet, dvs patienterna
betalar själva hela kostnaden utanför
förmånssystemet.


