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I Läkartidningen 15/96 tar läkaren
och politikern  Inger Hallqvist Lindvall
(mp) upp viktiga frågor om den produ-
centobundna informationen. Vi instäm-
mer i hennes bedömning att de lokala
läkemedelskommittéernas roll och re-
surserna för producentobunden infor-
mation om farmakoterapi måste stär-
kas. Vad informationen skall innehålla,
vem som skall ha ansvaret samt hur
verksamheten skall bedrivas behöver
emellertid diskuteras ytterligare.

Valet av medicinsk behandling mås-
te grundas på vetenskapligt dokumente-
rade fakta. Hur informationen skall be-
drivas bör också baseras på dokumente-
rade fakta och ett vetenskapligt relevant
underlag.

Vem är oberoende?
Inger Hallqvist Lindvall vill bredda

begreppet från producentoberoende till
producent- och distributörsoberoende.
Men, vem är egentligen oberoende?

Läkemedelsverkets finansiering

sker genom avgifter för registrering re-
spektive bibehållen registrering. Intäk-
terna ökar ju fler farmacevtiska specia-
liteter som registreras. Informationen
som Läkemedelsverket har om de läke-
medel som registreras har producenten
tillhandahållit i registreringsfilen – dvs
kunskapen om läkemedlen vid registre-
ringen tillhandahålls av producenten.
Är det oberoende?

Den kunskap som kliniska farmako-
loger och andra specialister har om nya
läkemedel baseras också på material
som producenten levererat. Den kun-
skap som emanerar från deltagande i
klinisk prövning av nya läkemedel fi-
nansieras till största delen av producen-
terna. Är detta oberoende?

Det etiskt viktiga bör vara att de som
är engagerade i producentobunden in-
formation deklarerar vilka roller man
spelar och vilka bindningar man har
(detta är ju numera ett krav i flera veten-
skapliga tidskrifter). 

Vems budbärare är Inger Hallqvist
Lindvall? Det hade varit bra om hon re-
dan från början deklarerat att hon arbe-
tat på institutionen för klinisk farmako-
logi i Uppsala, så att vi fick klart för oss
varifrån hennes synsätt kan ha påver-
kats. Och vilka relationer har hon
till Läkemedelsverket, grannen i Upp-
sala?

Obeskrivna verksamheter
Inger Hallqvist Lindvall nämner inte

den omfattande och dokumenterat ef-
fektiva producentobundna information,
först till primärvårdsläkare och sedan
också AT-läkare, som bedrivits i södra
Sverige under 15 år (sedan 1981) av lä-
kemedelskommittéer, Apoteksbolaget
och primärvårdsinriktad klinisk farma-
kologi tillsammans. I innehållet just nu

finns bl a marknadsföring av SBU-rap-
porten om måttlig hypertoni. 

Programmet har visats vara effektivt,
billigt och efterfrågat [1, 2]. Det är an-
märkningsvärt att detta har undgått
HSU 2000-ledamoten Hallqvist Lind-
vall. Att man misslyckats att kopiera
verksamheten på fler universitetsorter
tycks också vara okänt.

Den presentation och diskussion av
Läkemedelsverkets workshop-rekom-
mendationer som sker av Apoteksbola-
gets apotekare till primärvårdsläkare
har också visats vara effektiv [3, 4]. Att
apotekare kan vara effektiva som för-
medlare av producentobunden läkeme-
delsinformation överensstämmer med
internationella erfarenheter [5-9].

Vad skall informationen
innehålla?
Informationen skall i första hand

vara problemorienterad. Skall vi lyckas
med att vara en motvikt till den infor-
mation som läkemedelsföretagen ger,
krävs att både problem och problemlös-
ning är relevant formulerade för motta-
garna av budskapen. 

Vem formulerar då problemen? In-
ger Hallqvist Lindvall nämner att »det
behövs ett bredare synsätt på samhällets
läkemedelsinformation» och tycks tro
att hon och Läkemedelsverket är mer
kompetenta att formulera problemen
och lösningarna än mottagarna av infor-
mationen. 

Lokal »auditing» och »peer review»
av terapivanor har vunnit stort genom-
slag bland allmänläkare i många länder
och har även börjat tillämpas i Sverige.
SFAM har nyligen utrett hur man öns-
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kar att fortbildningen skall bedrivas,
och där kan inte vi hitta något stöd för
den modell som Hallqvist Lindvall för-
ordar.

Vem skall ha ansvaret?
Läkemedelsanvändningen påverkar

de övriga kostnaderna i sjukvården. Ef-
fektivare läkemedelsanvändning kan
medföra besparingar genom kortare
vårdtider och sjukskrivningsperioder
mm, men felanvändning belastar sjuk-
vården med stora kostnader. 

Eftersom kostnaderna idag för sjuk-
vård exklusive läkemedelskostnaderna
i öppen vård betalas av huvudmannen
(landstinget), föreslår HSU 2000 att an-
svaret för läkemedelskostnaderna förs
över till landstingen. 

Samtidigt förefaller det enda rimliga
vara att de finansiella resurserna för

producentobunden information läggs
på samma nivå – läkemedelskommitté-
erna i respektive landsting. Att inrätta
ytterligare en central instans som skulle
ha till uppgift att fördela medlen för in-
formation enligt de schabloner som
Hallqvist Lindvall föreslår verkar be-
fängt, eftersom det til syvende og sidst
ändå kommer att vara landstingens to-
talkostnad för sjukvård som kommer att
påverkas.

Vem vaktar väktarna?
Inger Hallqvist Lindvall vill att an-

svaret för information om läkemedels
egenskaper och hur de bör användas i
sjukvården skall åläggas Läkemedels-
verket. Är det överhuvudtaget förenligt
med EUs regelverk att en registrerings-
myndighet skulle kunna ha den uppgif-
ten? Hennes argument är att verket har
den största samlade kunskapen. Men
vem vaktar väktarna?

I vården finns det en mycket stor till-
tro till att Läkemedelsverket uppträder
som garant för högt vetenskapligt inne-
håll i registreringsögonblicket. Ett ifrå-
gasättande av sådan information som
alla tror att verket »garanterat» väcker
ofta starka känslor. 

Läkemedelsverket hade kunnat an-
vända sin kunskap långt tidigare för att
ge stadga åt debatten om lämpligheten
av olika terapier. När det gäller t ex be-
handling av högt blodtryck har det från
ett helt annat håll (SBU) kommit en
mycket omfattande utredning – varför
har Läkemedelsverket varit tyst i alla
dessa år? 

Hur reagerade verket härförleden
när Merck i USA enligt Wall Street
Journal fick uppmaningen av FDA att
skicka ut  brev till 150 000 läkare och
50 000 apotek om gastrointestinala bi-
verkningar som krävt sjukhusvård se-
dan patienter intagit Fosamax?

Inger Hallqvist Lindvall anger att
Läkemedelsverket bedriver epidemio-
logiska studier. Hon nämner däremot
inte den mycket detaljerade informa-
tion om utskrivna recept – ned till varje
enskild förskrivare – som Apoteksbola-
get via sina apotekare erbjuder (på fri-
villig basis förstås). Tyvärr har inte
många andra än primärvården upptäckt
dessa undersökningar. 

Exempel på viktiga data just nu är de
som används av lokala Strama-grupper
(Strama = Strategigrupp för rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens) för diskussion om
användandet av luftvägsantibiotika.
Denna verksamhet var tydligen också
okänd för Hallqvist Lindvall. Det är
svårt att tro att Läkemedelsverket skul-
le göra jobbet bättre.

Regionala biverkningsenheter
och läkemedelsinformations-
centraler
Läkemedelsverkets regionalisering

av biverkningsregistrering är i första
hand en verksamhet för uppfångande av
biverkningsrapporter och inte en för-
medlare av dessa tillbaka till regionen.
Biverkningsrapporterna måste ju ses i
ett större sammanhang tillsammans
med landet i övrigt. Vad enheterna skul-
le kunna göra utöver detta i det diskute-
rade sammanhanget är oklart.

Det finns en tydlig övertro på vad Lä-
kemedelsinformationscentralerna kan
åstadkomma. Majoriteten av frågorna
till dessa gäller enskilda patienter eller
enskilda läkemedel. Frågeställaren får
till slut ett specifikt svar på sin specifi-
ka fråga. Mer generaliserbart än så är
vanligen inte svaret. 

Att dokumenten dessförinnan över-
satts eller skrivits på engelska(!), som
sker på några ställen, förbättrar inte sva-
ren. På de flesta av landets centraler ar-
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betar flera farmaceuter, och på sina stäl-
len gör faktiskt farmaceuterna en större
arbetsinsats än de befintliga kliniska
farmakologerna, som ofta har andra in-
tressen som de prioriterar högre. 

Läkemedelsinformationscentraler
ägnar sällan arbete åt övergripande be-
dömningar som sjukvården i gemen kan
ha glädje av, t ex inför val av läkemedel
till läkemedelslistorna. Dylika frågor
har man inte någon större erfarenhet av
att lösa. När de ekonomiska bidragen
från Apoteksbolaget inte längre kom-
mer riskerar arbetskapaciteten att bli re-
ducerad.

Inger Hallqvist Lindvall beskriver
centralerna som »den enda instans
inom sjukvården som ägnar sig åt att
lösa läkemedelsrelaterade »bedside-
problem». Vilken förolämpning mot
landets alla kliniskt verksamma läkare!
Dessutom finns det faktiskt exempel på
att också apotekare ägnar sig åt att lösa
dylika problem med tydlig positiv re-
spons från sjukvården. I Skåne kan vi
bidra med exempel från Malmö och
Kristianstad.

Hur skall vardagssjukvården kunna
bedöma klinisk farmakologis trovär-
dighet beträffande beredskapen till pro-
ducentobunden verksamhet? När an-
mälde klinisk farmakologi exempelvis
ett informations- eller reklamärende till
Nämnden för bedömning av läkeme-
delsinformation (NBL) eller Informa-
tionsgranskningsmännen (IGM) se-
nast? Såvitt vi vet har det aldrig hänt.

Apoteksbolagets roll
I nr 15/96 skrev Inger Hallqvist

Lindvall att merparten av Apoteksbola-
gets information har tillhandahållits av
läkemedelsindustrin. Gick detta påstå-
ende ut på att visa att just apotekarna är
producentberoende i sin information
och därmed vilseledande? 

Det är faktiskt så att en stor del av
Apoteksbolagets sammanfattande in-
formation om nyregistrerade läkemedel
produceras i samarbete med Läkeme-
delsverket. Om Hallqvist Lindvall an-
ser att apotekarna bara är högtalare åt
läkemedelsföretagen borde hon nog
granska Läkemedelsverkets roll. 

I nr 16/96 fortsatte hon sitt misstänk-
liggörande av apotekare: »Om apoteka-
ren skall bli helt trovärdig i sin expert-
roll som informatör måste det starka
sambandet mellan läkemedlets pris och
apotekens förtjänst brytas.» Vilken är
konspirationsteorin?

Nya personalkategorier
Inger Hallqvist Lindvall föreslår att

personer med annan kompetens enga-
geras i informationsarbetet. Gärna det,
men verksamheten bör bygga på vad
som är dokumenterat effektivt och ef-
terfrågat. 

Av samtliga aktörer bör man kräva
att de först visar på nyttan och värdet av
sin medverkan. Vi känner inte till någon
sådan dokumentation.

Lokalt nätverk 
för primärvården
Vi har tillsammans med Lars Nilsson

gett exempel på sätt att informera om lä-
kemedel. Här beskriver vi ytterligare
vår metod för lokalt arbete med produ-
centobunden information. 

Framtagning av material, framför
allt om nyregistrerade läkemedel, sker
genom våra lokala grupper av apoteka-
re med kliniskt verksam klinisk farma-
kolog som medarbetare. En kritisk
granskning görs av egenskaper och ar-
gument som nya läkemedel marknads-
förs med. 

Dessa kontrasteras mot Läkemedels-
verkets och Apoteksbolagets informa-
tion om medlen. Ibland kompletteras
detta med sökning av eventuellt ytterli-
gare publicerat material via Medline/
Drugline. Efter detta sker presentatio-
nen av preparaten regelbundet på vård-
centraler, i våra exempel i Malmö,
Ystad, Trelleborg, Lund och Orups
sjukvårdsdistrikt. 

Metoderna är personliga, sker ansik-
te mot ansikte och har blivit högt upp-
skattade. Inblandade informationsgiva-
re har behållit sin yrkesmässiga posi-
tion (och har därför kvar olika arbetsgi-
vare). Detta gynnar »tvärvetenskapligt»
beteende. 

Att apotekare skulle »sugas upp» i
en annan organisation för att bli trovär-
diga leder bara till avskärning av rötter-
na samt avlägsnande från den egna pro-
fessionen. De nätverk som redan finns
uppbyggda för informationen bör i förs-
ta hand användas, inte först raseras – i
väntan på att nya skall uppstå.

Fotnot
En replik av Inger Hallqvist Lindvall

publiceras i nästa nummer, LT 25/96.
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Kvalitetssäkring har blivit ett
etablerat begrepp inom hälso-
och sjukvården. Utvecklingen
har påskyndats av den pågå-
ende omprövningen av orga-
nisations- och styrformer.
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an.

Pris 80 kronor. Vid 11–50 ex
72 kronor, vid högre upplagor
67 kronor/ex.

.......... ex Medicinsk revision

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Beställning per fax:
08-20 76 19

medicinsk
revision

Särtryck!


