
dicin, Distriktsläkarföreningen
och Landstingsförbundet har
om detta tillvägagångssätt.

Raka motsatsen gäller för
den regionala receptstudien i
Stockholms län under septem-
ber månad. Varje läkare har i
förväg fått ett informationsblad
där studiens syfte klart fram-
går, vilka data som insamlas
och vilka som står bakom stu-
dien. En av dessa är en välre-
nommerad distriktsläkare.
Namn och telefonnummer till
ansvariga personer står utsatta. 

I texten finns bland annat
följande mening: »Vid bear-
betning och presentation av
materialet kan enskild förskri-
vare inte identifieras. Presenta-
tion med jämförelse mellan en-
skild vårdcentral kommer inte
att göras utan godkännande av
respektive vårdcentralschef.»

Det känns helt annorlunda
att delta i den studien!

Ingrid Eckerman
distriktsläkare, Ektorps
vårdcentral, Nacka
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Kommentar 1:

Medvetna och
välmotiverade
deltagare behövs
I sitt datapolitiska program

»IT-läkaren och patienten»
framhåller Läkarförbundet att
enheter inom hälso- och sjuk-
vården har behov av att kunna
följa upp och utvärdera sin
verksamhet. Läkare skall vara
med och fastställa kriterierna
för verksamhets- och produk-
tionsmätningar och delta i ut-
värderingen av resultaten. Lä-
kares och övrig personals in-
tegritet får inte kränkas i sam-

manhanget. Det måste också
ställas höga krav på validiteten
i de data som registreras om re-
sultaten av produktionsmät-
ningar skall kunna utnyttjas.
Alla jämförelser utanför den
egna enheten skall utföras på
avidentifierat material.

Två huvuddelar
Den föreliggande Spri-rap-

porten »Klinisk kemi i pri-
märvården» består av två hu-
vuddelar: 1. Studier av praxis,
2. Kostnadseffektiv klinisk
kemi och program för fortbild-
ning.

Studien av praxis har skett
genom datainsamling från ke-
mikliniken på Södersjukhuset
och från den administrativa en-
heten inom Sydöstra sjuk-
vårdsområdet i Stockholms
läns landsting. Sammanställ-
ningen har gjorts på avidentifi-
erat material.

På basis av praxisstudien har
sedan kliniska kemister i sam-
råd med erfarna allmänläkare
lämnat förslag till minskad an-
vändning av rutinanalyser som
inte har något större kliniskt
värde eller där nya, effektivare
alternativ finns. De har också
lämnat rekommendationer om
ökat laborerande i vissa fall.

Vår bedömning är att studi-
en, som framstår som värdefull
för kvalitetsutvecklingen inom
området, genomförts i enlighet
med de krav som kan ställas i
sammanhanget. Såvitt vi har
kunnat se vid en översiktlig ge-
nomgång av rapporten kan var-
ken enskilda vårdcentraler el-
ler läkare identifieras i redovis-
ningen.

För att en studie av detta slag
verkligen skall nå sitt syfte,
nämligen att påverka det dag-
liga användandet av laborato-
rieresurser i mer kostnadseffek-
tiv riktning är det viktigt att
berörda läkare är aktiva deltaga-
re i hela processen. Kvalitets-
utveckling, till skillnad från
kvalitetskontroll, förutsätter
medvetna, informerade och väl-
motiverade deltagare. Ingrid
Eckermans insändare visar på
att projektledningen inte tagit
hänsyn till denna distinktion.

Robert Leth
ordförande, Centralstyrel-
sen, Sveriges läkarförbund
Björn Olsson
ordförande, Svensk för-
ening för allmänmedicin
Carl-Erik Thors
ordförande, Distrikts-
läkarföreningen

Kommentar 2:

Vedertagna
etiska regler
skall iakttas
Ingrid Eckermans frågor är

av principiell art och det kan
finnas anledning till en kom-
mentar från Landstingsförbun-
det även om den studie som
kommenteras hör hemma inom
Spri – ett självständigt, om än
av staten och landstingen ge-
mensamt finansierat, utveck-
lingsinstitut.

Vi har uppfattat att Ingrid
Eckerman ställer två frågor:

1. Hur ser vi på studier där
studieobjekten inte är informe-
rade och inte har accepterat att
medverka i studien?

2. Hur ser vi på att resulta-
ten redovisas i massmedierna
innan de berörda fått ta del av
dem?

På den första frågan är vår
åsikt följande. Självklart gäller
för all forskning och utveck-
ling att vedertagna etiska regler
skall iakttas. Det finns därför
alltid god anledning till en or-
dentlig diskussion om hur »stu-
dieobjekten» skall informeras
före en studie och efter det att
studien har avslutats.

En registerstudie
När det gäller den nu aktu-

ella Spristudien uppfattar vi att
den är en s k registerstudie och
att det därför inte varit aktuellt
att inhämta varje förskrivande
läkares informerade samtycke.
Syfte med studien var såvitt vi
kan bedöma inte heller att visa
att några vårdcentraler är bättre
eller sämre än andra, utan att ge
ett underlag för en lokal dis-
kussion om medicinsk praxis,
vilket i sig är angeläget då det
finns dokumenterat att medi-
cinsk praxis varierar kraftigt
mellan enskilda läkare, klini-
ker, geografiska områden etc
utan att dessa skillnader kan
förklaras av skillnader i patien-
ternas hälsotillstånd.

Dessa skillnader är otill-
fredsställande av flera skäl. Ett
är att patienter inte får vård på
lika villkor i landet – vissa pa-
tienter underbehandlas, medan
andra överbehandlas. En kon-
sekvens av detta blir bl a att de
resurser vi har för hälso- och
sjukvård inte utnyttjas opti-
malt. Samtidigt som vi har köer
och besparingskrav på vissa

håll görs det saker som egentli-
gen inte behöver göras på and-
ra håll. Vad som bör göras kan
bara de professionella grupper-
na själva avgöra genom att stu-
dera, jämföra och diskutera sin
egen praxis och för detta krävs
fakta att utgå ifrån.

Resultaten måste
självklart redovisas
Som svar på fråga 2, och

fortfarande förutsatt att vi dis-
kuterar en registerstudie, är det
väl snarare ovanligt än brukligt
att studiepopulationen delges
resultaten personligen. Men
om studier av det här slaget
skall ha något som helst prak-
tiskt värde och inte bara vara
forskning för forskningens
egen skull, måste resultaten
självklart både redovisas och
diskuteras bland de direkt be-
rörda. Vi förutsätter att så ock-
så blir fallet vad gäller denna
studie.

Toivo Heinsoo
direktör, avdelningen för
hälso- och sjukvårdsfrågor,
Landstingsförbundet

Økt cancer-risi-
ko med kalsium-
antagonister
ikke påvist
I Läkartidningen 32–33/ 96

[1] kommenterer Gunnar Lind-
berg og medarbeidere i en ar-
tikkel av Pahor og medar-
beidere [2] der man antyder en
sammenheng mellom bruk av
kalsiumantagonister (kortids-
virkende verapamil, nifedipin
og diltiazem) og cancer hos el-
dre pasienter.

Man benytter i studien sam-
me observasjonelle statistiske
analyseteknikk som de benyt-
tet da de for en tid siden mente
å påvise sammenheng mellom
bruk av kalsiumantagonister
og hjerteinfarkt [3]. FDA
(Food and Drug Administra-
tion, USA) Advisory Panel
vurderte i januar i år gruppens
»observational analysis tech-
nique» og konkluderte med at
den var »inappropriate to make
any definite conclusions».

Lennart Hansson og medar-
beidere har et innlegg [4] i Lä-
kartidningen 35/96 som jeg
slutter meg helt til. Imidlertid er
det flere svakheter ved Pahors
og medarbeideres studie [4].

Bytter ofte medikamenter
Pasientgruppene i studien

ble definert utfra hvilke medi-
kamenter (monoterapi) som de
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tok i 1988 og så undersøkte
man hvilke pasienter som pr
1992 hadde fått diagnosen can-
cer i ulike organ. Det er ikke re-
degjort for hvilke medikamen-
ter pasientene behandledes
med mellom 1988 og 1992 el-
ler pr 1992. Utfra erfaring vet
man at hypertensjonspasienter
ofte bytter medikamenter og at
ca 50 procent av dem bruker
flere enn ett medikament for
sitt høye blodtrykk.

Det er heller ikke redegjort
for hvor lenge pasientene har
vært behandlet og med hvilke
medikamenter før 1988.

Cancerdiagnosen var i den-
ne studien basert på diagnoser
etter sykehusopphold, og siden
pasienter på kalsiumantagonis-
ter hadde flere sykehusinnleg-
gelser enn de andre grupper
hadde de dermed en høyere
sannsynlighet for å få diagnos-
tisert cancer.

Lang tid å utvikles
Cancer hos gamle pasienter

tar vanligvis lang tid å utvikle
og slik sett er fire år en relativt
kort periode for å vurdere en
eventuell sammenheng mel-
lom et medikament og cancer.

Man påviste en rekke
forskjellige cancertyper som
leukemi, lymfomer, prosta-
tacancer, lunge-, kolorektal- og
urogenitalcancer. Disse cancer
typer er meget forskjellige i sin
patofysiologi og det er usann-
synlig at en enkeltmekanisme
skulle trigge alle disse forskjel-
lige typer av cancer. Hypotesen
om at redusert kalsiuminn-
strømning i cellene skulle hem-
me apoptose og fremme can-
cerutvikling er helt hypotetisk
og overhode ikke påvist i (ek-
sperimentelle) studier.

På den europeiske hjerte-
kongress i Birmingham i slut-
ten av august (XVIIIth con-
gress of the European Society
of Cardiology) redegjorde dr L
Opie fra Syd-Afrika for etter-
analyser av studier med tusen-
vis av pasienter i alle aldre på
kalsiumantagonister med hen-
blikk på cancer-sammenheng
og man har ikke kunnet påvise
en sådan. Han viste også at pr
idag er det inkludert omtrent
70.000 pasienter i prospektive
randomiserte studier på kalsi-
umantagonister, og det er ing-
en etiske komiteer som ennå
har slått alarm om eventuell
cancerrisiko..

Jeg har selv de siste 25 år
brukt diverse kalsiumantago-
nister på forskjellige indikasjo-
ner på et meget stor antall pasi-
enter, både unge og gamle, og
det har aldri slått meg at det
skulle være en slik sammen-
heng. Jeg har nettopp gått inn

og sett på pasienter som har
stått på verapamil opptil 20 år
uten å kunne se noen slik sam-
menheng. I følge Pahor og
medarbeidere [2] skulle om-
trent hver 6 eldre pasient på ve-
rapamil utvikle cancer over en
4-års periode(!).

Konklusjon
Pahors og medarbeideres

artikkel gir intet som helst
gunnlag for å påstå at det er
noen sammenheng mellom
bruk av kalsiumantagonister
og cancer. Det er ingen grunn
til å avstå fra riktig bruk av kal-
siumantagonister på grunn av
fare for cancerutvikling.

Curt Furbergs gruppe (hvor
Pahor og medarbeidere inngår)
har ofte innledet sine artikler
og foredrag med at første bud
er ikke å skade pasientene med
vår behandling. Nesten like
viktig er det at vi ikke skrem-
mer våre pasienter på et så
svakt grunnlag som Pahor og
medarbeidere gjør og som
Lindberg og medarbeidere
slutter seg til og er mer katolsk
enn Paven.

Kjell Midtbø
overlege dr med, hjerte-
medisinsk avdeling,
Ullevål sykehus, Oslo
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Replik:

Belägg för
effektivitet och
säkerhet saknas
Antihypertensiv farmako-

terapi är en förebyggande be-
handling avsedd att minska ris-
ken för hjärt–kärlkomplikatio-
ner. Då fordras bevis för att
morbiditet och/eller mortalitet
reduceras. Likaså fordras bevis
för en hög säkerhet.

Diuretika och betablockera-
re har dokumenterat förebyg-
gande effekt, men det har inte
kalciumantagonister. Säkerhe-
ten är också diskutabel. Flera
studier antyder i stället en ökad
risk för hjärt–kärlkomplikatio-
ner, senast den i JAMA publi-
cerade Midas-studien [1] som
jämfört hydroklortiazid och
kalciumantagonisten isradipin
avseende aterosklerosutveck-
ling. Isradipin var inte effekti-
vare än hydroklortiazid; där-
emot var risken för hjärt–kärl-
komplikationer ökad. I en leda-
re manades därför till restrik-
tivt bruk av kalciumantagonis-
ter [2].

Till dessa problem kommer
en ökad risk för mag–tarm-
blödningar [3] och en tentativ
risk för accelererad cancer-
utveckling [4]. Mot denna
bakgrund är det minst sagt
anmärkningsvärt att 1/3 av
svenska hypertoniker behand-
las med kalciumantagonister.
Detta var kontentan av Nepis
inlägg i Läkartidningen
22–23/96.

Säkerhetsaspekterna
missas
Kalciumantagonisternas

advokater missar såväl effekti-
vitets- som säkerhetsaspekter-
na. Midtbø anammar Hanssons
och medarbetares resonemang
[5], trots att de stödde sig på 1.
en rapport som inte studerat
cancerincidens, 2. clairvoyan-
ce – de hänvisade till ännu på-
gående studier och 3. okunskap
om epidemiologiska elementa
– de ville skylla den ökade can-
cerrisken på åldersskillnader,
trots att sedvanlig ålderskorri-
gering gjorts. Midtbø adderar
att han har »de siste 25 år brukt
diverse kalsiumantagonister på
forskjellige indikasjoner på et
meget stort antall pasienter,
både unge och gamle, og det
har aldri slått meg at det skulle

være en slik sammenheng».
Ska vi ta detta auktoritära utlå-
tande på allvar?

Midtbø hänvisar vidare till
ett kongressföredrag om efter-
analyser av studier. Borde man
inte vänta tills metaanalysen är
publicerad i någon tidskrift så
att data kan bedömas? Viktigast
är dock att kliniska prövningar
inte är strukturerade för att
fånga upp sällsynta biverkning-
ar med lång latenstid, t ex can-
cer. Därför kan inte heller meta-
analyser av prövningar göra det.

Kort latenstid, ja!
Vi är eniga med Midtbø om

att fyra år är en kort latenstid
när man studerar cancerrisker.
I motsats till observationella
studie hämmas flertalet rando-
miserade läkemedelsprövning-
ar av sådana korta latenstider.
Pahors och medarbetares ob-
servationella studie [4] inklu-
derade patienter med pågående
behandling och tillät därför be-
tydligt längre latenstider mätt
från behandlingens inledning.

Primum non nocere: så
länge varken effektivitet eller
säkerhet dokumenterats bör
kalciumantagonister användas
med restriktivitet.

Gunnar Lindberg
docent, epidemiolog,
Jonas Ranstam
fil dr, biostatistiker,
Arne Melander
professor, klinisk farma-
kolog, samtliga vid Nepi
(Nätverk för läkemedels-
epidemiologi), Malmö och
Stockholm
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Fler bidrag till Läkartid-
ningens serie om »man-
nen bakom syndromet»/
»mannen bakom meto-
den» välkomnas, men tag
kontakt med redaktionen
innan du börjar skriva – ett
stort antal syndromartiklar
är redan beställda eller
under arbete!


