
Det andra, viktigare skälet,
var om screeningdeltagarna
fick information som gör klart
att »nyttan av undersökningen
ännu inte är vetenskapligt sä-
kerställd». Uppenbarligen fick
de klart besked på denna punkt.
Man kan emellertid inte undgå
att fundera över hur många av
deltagarna som verkligen för-
mår att i förväg sätta sig in i de
möjliga konsekvenserna av ett
eventuellt positivt screening-
besked.

De sant positiva då?
Om såväl rektalpalpation

som PSA hävdar Varenhorst
och medarbetare att »Det störs-
ta etiska övervägandet med
båda metoderna rör antalet
falskt positiva resultat…».
Dessa utgör givetvis ett pro-
blem, men vad är att säga om
de sant positiva? Är dessa per-
soner verkligen betjänta av att
få veta att de har prostatacancer
(eller med stor sannolikhet kan
komma att utveckla denna
sjukdom) så länge som det inte
är klarlagt att möjliga åtgärder
kanske inte förlänger livet?

Däremot är det väl belagt att
möjliga aktuella ingrepp ofta
kan sänka livskvaliteten under
återstående levnad. Att PSA är
ett betydligt effektivare screen-
inginstrument än endast rektal-
palpation gör detta etiska pro-
blem ännu större och det är ak-
tuellt såväl vid pilotverksam-
het som vid en eventuell fram-
tida allmän screeningverksam-
het. Det är därför önskvärt att
det tas upp till en noggrann ge-
nomlysning, inte minst av de
etiska kommittéerna.

Adam Taube
professor, Uppsala

Hur bra eller
dåliga är de
patientnära 
analyserna?
Med anledning av en serie

artiklar om laboratoriemedicin
som publicerades i Läkartid-
ningen 36/96 kan man verkli-
gen fråga sig hur bra eller dåli-
ga de patientnära analyserna är.
Den bild som målas upp är att
stora brister råder vad gäller
tillförlitligheten på svaren. El-
var Theodorsson hävdar bl a i
en intervju att det finns tusen-
tals icke korrekt kalibrerade
och icke kontrollerade kemiska
analysautomater ute på sven-
ska vårdcentraler och andra
vårdinrättningar. Vidare sägs

att felaktiga svar inte hör till
undantagen utan inträffar dag-
ligen samt att företagen som
säljer utrustningar och reagens
tyvärr har en tendens att under-
skatta behovet av kontrollåt-
gärder och utbildning hos dem
som analyserar.

Artiklarna belyser en debatt
som var som intensivast kring
mitten av 1980-talet. Sedan
dess har dock mycket hänt.
Idag finns flera landsting som
har en väl fungerande och ut-
byggd patientnära analysverk-
samhet. De företag som tillver-
kar och marknadsför dylika
test och utrustningar är fullt
medvetna om att utbildning
och kvalitetskontroll i kombi-
nation med enkla metoder är en
förutsättning för tillförlitliga
svar.

De test som framför allt ut-
förs patientnära idag gäller glu-
kos, CRP, hemoglobin i blod
samt urin och Strep A-test från
halsprov. Det görs också en
stor mängd B-SR, urinstickor
samt U-sediment. Till det kom-
mer, i begränsad omfattning,
ytterligare ca 10–20 olika un-
dersökningar, varav en del på
analysautomater.

Genom centrallaboratorier-
na vid sjukhusen och Seqla
finns en god extern kontroll på
flertalet av analyserna [1].

Var Elvar Theodorssons tu-
sentals icke korrekt kalibrerade
och icke kontrollerade kemiska
analysautomater finns är svårt
att säga.

Värdefulla analyser
Av de ca 750 miljoner kr

som årligen säljs av in vitro-
diagnostiska test (IVD-test)
och instrument utgör de pati-
entnära analyserna (exkluderat
hemtestning av B-glukos) ca
10–15 procent. Den enda kraf-
tiga ökningen vi kunnat se de
senaste fem åren är B-CRP och
Strep A-test. Två ur medicinsk
och samhällsekonomisk aspekt
mycket värdefulla analyser [2,
3].

Dagens utveckling inom
biokemi, elektronik och teknik
har möjliggjort att många ana-
lyser idag kan utföras decentra-
liserat med mycket god tillför-
litlighet [4, 5]. Bara en liten del
av de möjligheterna utnyttjas i
dagens svenska sjukvård. En
av de viktigaste orsakerna är
den gamla laboratoriestruktu-
ren samt den attityd och de för-
domar som kommer till uttryck
i de nämnda artiklarna.

Det finns dock en del un-

dantag där centrallaboratoriet
tagit sitt ansvar och utnyttjat
sin kompetens på så sätt att en
väl fungerande och kontrolle-
rad decentraliserad diagnostik
kan erhållas. Tyvärr finns det
inga ekonomiska incitament i
form av ökade resurser och bi-
drag för sådan verksamhet.
Den fria nyttighet som labora-
torietesten på centrallaborato-
riet utgör i många landsting
motverkar effektivt en patient-
nära diagnostik.

Se framåt!
Låt oss inte fastna i en gam-

mal debatt. Vi måste se framåt
för patienternas och sjukvård-
sekonomins bästa.

Pehr-Johan Fager
dir, Orion Diagnostiska AB,
Trosa

Referenser
1. Hellsing K, Bergqvist Y, Ed-

man-Falkensson M, Eggertsen
R, Falck G et al. Samarbete för
kvalitetsutveckling i primär-
vården: Nya laboratorieråd blir
Seqlas »förlängda arm». Lä-
kartidningen 1996; 93: 547-9.

2. True B, Carter B, Driscoll C,
House D. Effect of a rapid diag-
nostic method on prescribing
patterns and ordering of throath
cultures for streptococcal pha-
ryngitis. The Journal of Family
Practice 1986; 23: 215-9.

3. Julander I, Hansson LO, Jorup-
Rönström C, Tryding N, Hove-
lius B. Värdefullt prov vid in-
fektionssjukdomar. C-reaktivt
protein ger bättre vägledning
än sänkan. Läkartidningen
1994; 91: 4485-92.

4. Russel Warnick G. Capabili-
ties of compact analyzers for
decentralized testing on lipids
and lipoprotein. Atherosclero-
sis 1994; 108(suppl): 171-9.

5. Nutting PA, Main DS, Fisher
PM, Stull TM, Pontious M et
al. Problems in laboratory test-
ing in primary care. JAMA
1996; 275: 635-9.

Replik:

Professionellt
kunnande
nödvändigt
Per Johan Fager undviker i

sitt inlägg den viktigaste po-
ängen om patientnära analyser
i den serie artiklar om laborato-
riemedicin som publicerades i
Läkartidningen 36/96, nämli-
gen den att det behövs profes-
sionellt kunnande för att pati-
entnära laboratoriemedicin
skall fungera bra. Om patient-
nära utrustningar och mätme-
toder hanteras professionellt
kan kvaliteten bli jämförbar
med centrallaboratoriernas
kvalitet.

Det problem som inlägget
negligerar är att hanteringen av
utrustningar och mätmetoder i
primärvården ofta är bristfäl-
lig. Detta är inget gammalt pro-
blem utan ett synnerligen dags-
aktuellt. De personer som sitter
inne med bäst kunskap om kva-
liteten av patientnära analysut-
rustningar är de vårdlärare,
biomedicinska analytiker, in-
genjörer och läkare som enga-
gerar sig aktivt i kvalitetssäk-
rings- och ackrediteringsfrågor
av patientnära analyser, samt
de organisationer som sysslar
med kvalitetssäkring i primär-
vården; Seqla, centrallaborato-
rier etc. Vi som har tillfälle att
regelbundet granska resultaten
av patientnära laborerande från
kvalitetssynpunkt ser att det
finns klart behov av ytterligare
engagemang av den laboratori-
emedicinska professionen för
att förbättra kvaliteten. Om Per
Johan Fager väljer att kalla
dessa erfarenheter »fördomar»
försvårar det ytterligare kon-
struktiv dialog.

Ekonomiska intressen
Det ligger i sakens natur att

företag med ekonomiska in-
tressen i marknadsföring och
försäljning av patientnära ana-
lysutrustningar är angelägna
att framhålla det enkla handha-
vandet. Direkt och indirekt kan
detta leda till underskattning av
behovet av laboratoriemedi-
cinskt yrkeskunnande. Jag
hoppas inte Per Johan Fager
vill bidra till detta. Att han inte
har sett alla de patientnära ana-
lysinstrument som används un-
dermåligt kalibrerade och
kontrollerade beror sannolikt
på utsiktspunkten.

Elvar Theodorsson
professor, institutionen för
klinisk kemi, Universitets-
sjukhuset, Linköping
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KORRESPONDENS

Man kan verkligen fråga sig
hur bra eller dåliga de
patientnära analyserna är.
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