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En av de allra vanligaste medicinska
åtgärderna för en läkare är att ordinera
ett läkemedel till en patient. En ordina-
tion är, antingen det sker i form av ett re-
cept eller ett råd, något som har såväl en
rent medicinsk som en psykologisk och
social dimension för både läkare och
patient. Som en följd av ökande intres-
se för kostnader det senaste decenniet
har metoder för värdering av läkeme-
delsbehandling blivit alltmer uppmärk-
sammade, och samtidigt har också in-
tresset för hur läkare väljer läkemedel
ökat.

Val vid läkemedelsbehandling
När en läkare tar ställning till en pa-

tients behov av läkemedel rör det sig i
själva verket om en rad olika val: Bör
symtomet/diagnosen överhuvudtaget
behandlas? Vilket är målet med behand-
lingen? För vem? Vilka behandlingar
och vilka läkemedel är tänkbara i denna
situation? Vilket passar denna patient
bäst? Vilken regim? Vilken information
bör ges till patient och anhöriga? Vilken
uppföljning bör ske? När bör en be-
handling upphöra?

Utöver dessa val finns det några all-
mängiltiga frågor som vad som krävs
för att en läkare skall börja använda ett

nytt läkemedel för första gången re-
spektive helt sluta använda ett läkeme-
del. Vid samtliga frågeställningar mås-
te man dessutom ta ställning till såväl
läkarens, patientens, de anhörigas som
samhällets åsikter.

Vid studier av beslutsprocessen vid
val av läkemedel har man i första hand
studerat val mellan olika läkemedel
samt hur nya läkemedel börjar använ-
das av läkare. Hur beslut tas vid det i
många fall relevanta alternativet att av-
stå helt från behandling eller att inte be-
handla med läkemedel har inte stude-
rats närmare.

Inom beslutsteori finns två huvud-
sakliga inriktningar – en deskriptiv,
som handlar om hur besluten tas, och en
normativ, som beskriver hur besluten
bör fattas. Studier kring processen vid
läkemedelsval är huvudsakligen rent
deskriptiva, men ganska ofta sker en
värdering av i vilken grad besluten leder
till »god förskrivning». Försök har ock-
så gjorts att koppla vissa egenskaper
hos läkaren (som var han hämtar sin in-
formation) till »god förskrivning».

Vad är god förskrivning?
God förskrivning har definierats som

»rätt läkemedel till rätt patient, på rätt
sätt och i rätt dos» [1] och som »lämp-
lig, säker, effektiv och ekonomisk» [2].
På senare år har perspektivet förskjutits
från läkarens till patientens utgångs-
punkt genom beskrivningar som »en lä-
kemedelsbehandling som löser patien-
tens medicinska problem utan att bi-
verkningar, kostnader eller praktiska
problem blir för stora samtidigt som pa-
tienten är trygg med givna förklaringar
till både problem och behandling» [3]
och »maximera effektivitet, minimera
risker och kostnader samt respektera
patientens önskemål och val» [4].

Med god förskrivning förstås i dessa
sammanhang ofta, men inte alltid, vad
en grupp av kliniskt aktiva läkare i kon-
sensus kommit fram till. I många studi-
er som diskuterar »god förskrivning»
sker värderingen av farmaceuter, med
eller utan samråd med läkare. Analys av
patientutfall istället för »god förskriv-
ning» förekommer i princip inte vid stu-
dier över läkemedelsval. Metoderna för
analys av hur och varför läkare förskri-

ver läkemedel varierar mycket. Enkäter
och intervjuer, med såväl öppna som
slutna frågor, har använts liksom rena
studier av kliniskt arbete.

Accepterande av nya läkemedel
Tidiga studier, framför allt i USA

och Storbritannien, visade att nya läke-
medel blev kända och började användas
genom en tvåstegsprocess [5]. Mark-
nadsföring var viktig för att läkarna
skulle bli medvetna om preparatet me-
dan kolleger var viktigare för det andra
steget när läkemedlet blev accepterat
som ett tänkbart alternativ, det så kalla-
de legitimationsstadiet. Läkarna kunde
delas in i två grupper, tidiga användare
och efterföljare. De tidiga användarna,
som spelade stor roll för det initiala ac-
cepterandet, kännetecknades av större
vetenskaplig aktivitet och intresse.

Senare studier som i huvudsak stu-
derat läkare som arbetar i grupp har ifrå-
gasatt denna indelning [6, 7]. Miller be-
skrev en femstegsprocess för hur läkare
börjar använda ett nytt läkemedel [8]
där läkarna i tur och ordning blir med-
vetna om läkemedlet, intresserar sig för
det, värderar, prövar och slutligen bör-
jar ordinera det. I varje steg kan proces-
sen avbrytas och leda till rejektion. Oli-
ka informationskällor kan visas ha vari-
erande betydelse under  dessa stadier
[9] (Figur 1).

Benägenheten att använda ett nytt
preparat för första gången har visats
vara större vid symtomatisk behandling
och andra tillstånd med liten upplevd
risk [10] liksom vid allvarliga tillstånd
som saknar bra behandlingsalternativ
[11]. Ny verkningsmekanism, före-
komsten av acceptabla behandlingsal-
ternativ respektive utländskt preparat
var faktorer som minskade benägenhe-
ten att använda ett preparat för första
gången [10]. 

Val mellan läkemedel
De faktorer som styr läkares val mel-

lan olika läkemedel varierar naturligtvis
mellan olika sjukvårdssystem beroende
på olika, ofta ekonomiska, styrmedel
och begränsningar. 

Flera olika modeller har presenterats
för hur läkare väljer i olika situationer.
Klinisk beslutsanalys baseras ofta på
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»expected utility theory», som bygger
på von Neumanns och Morgensterns ar-
beten kring hur individer resonerar
kring osäkra val [12]. I korthet innebär
denna teori att individen bedömer san-
nolikheten för varje möjligt resultat ge-
nom att varje situation som kan leda till
skilda utfall identifieras och sannolik-
heten för de olika utfallen i dessa situa-
tioner beräknas eller uppskattas. San-
nolikheten för ett visst bestämt resultat
blir då produkten av sannolikheterna för
de utfall, i olika situationer, som för
fram till just detta resultat. Hela besluts-
gången kan beskrivas i ett så kallat be-
slutsträd [13] (Figur 2). Modellen kan
betraktas som en deskriptiv modell, dvs
hur verkligheten är, eller en normativ,
dvs hur val borde ske under ideala för-
hållanden.

Hänsyn till förväntningar
Många författare baserar sina studi-

er på en beteendevetenskaplig modell
utvecklad av Fishbein och Ajzen eller
varianter av denna [14-19]. I denna
förutsätts tro (i form av t ex kunskap)
och värderingar ge effekt på intentio-
ner och uppförande. Genom att ta hän-
syn till både läkarens förväntningar
kring behandlingseffekt och värde-
ringar av utfall i modellen strävar man
efter bättre överensstämmelse med
verkliga val. Studierna stödjer delvis
denna uppfattning, men det finns ock-
så exempel på att en sådan strategi inte
förbättrar förmågan att förutsäga läke-
medelsval.

I USA studerade Zelnio hur effekti-
vitet, biverkningar, kontraindikationer,
sortimentsbredd, kostnad, informa-
tionskälla, doseringsintervall och till-
verkarens rykte värderades [20]. Alla
befanns vara viktiga för läkarna, men
viktigast var effektivitet, säkerhet och
avsaknad av kontraindikationer. Förfat-
tarnas slutsats var att dessa kriterier
starkt influerade valet av terapeutisk
princip och substansgrupp medan de
andra spelade roll vid val mellan prepa-
rat från olika läkemedelsfirmor. 

En sådan uppdelning kan också möj-
ligen förklara den diskrepans som finns
mellan studier där läkare uppger att de

väljer läkemedel utifrån effektivitet, sä-
kerhet och kostnad och studier som vi-
sar att läkares val i varierande grad be-
ror av andra faktorer.

Alternativa modeller
För en praktiserande läkare kan be-

slutsträd te sig tilltalande som en nor-
mativ modell, men det är svårt att kän-
na igen den som ett generellt tillväga-
gångssätt. Som deskriptiv modell när
det gäller läkemedelsval har den många
svagheter. Det är vanligt att studier som
använder klinisk beslutsanalys i form
av beslutsträd som en deskriptiv modell
inte undersökt om läkare verkligen re-
sonerar så. Istället försöker de bara se
om de med en sådan modell kan förut-
säga vilket val läkaren kommer att göra,
det vill säga de hanterar den underför-
stått som en normativ modell. Ett annat
problem med klinisk beslutsanalys som
deskriptiv modell är att ändrad uppfatt-
ning hos läkare om sannolikheten för en
diagnos inte alltid leder till en förändrad
förskrivning [21].

I studier som försöker följa hur läka-
re resonerar kring ett fall finner man
istället många olika sätt att resonera be-
roende på läkare, vilket område det rör
sig om, yttre faktorer som stress etc.
Mancuso har studerat hur läkare väljer

läkemedel genom att följa verbalise-
ringar av resonemang [22]. Han fann att
läkare identifierar och värderar ett antal
nyckelfakta i sjukhistorien och sedan
sammanväger dessa värderingar för att
komma fram till en sammanfattande be-
dömning. I vilken utsträckning dessa
nyckelfakta sammanfaller med noderna
i ett beslutsträd är oklart.

Svårt värdera risknivåer
Ett exempel på hur svårt det kan vara

att applicera beslutsträdsmodellen
inom klinisk praxis är studien av Elstein
och medarbetare kring östrogenbe-
handling av postmenopausala kvinnor
[23]. Det konstruerade beslutsträdet in-
dividualiserades för varje deltagande
läkare utifrån dennes uppfattningar om
risken för endometriecancer, osteopo-
ros och klimakteriella besvär, men trots
att beslutsträdet inte identifierade ett
enda fall där det skulle vara fördelaktigt
att inte behandla så avstod läkarna från
behandling i hälften av fallen. Det kan
förklaras av att läkare, precis som alla
andra beslutsfattare och lekmän, har
svårt att värdera risknivåer helt opar-
tiskt [12]. Genom att hög sannolikhet
tenderar att övervärderas så föredras
ofta diagnostiska val som med säkerhet
kan påvisa eller utesluta en medicinsk
risk eller de där konsekvenserna av ett
felaktigt val blir minst [24]. Om läkaren
uppfattar riskbedömningen som alltför
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Figur 1. Modell för hur läkare införlivar
ett nytt läkemedel i sin terapiarsenal och
vilka faktorer som har stort inflytande på
denna process. Modifierat efter Miller [8].
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Sannolikhet för att läkemedel A skall ge effekt utan sen allvarlig
biverkning = 0,60×0,80 =0,48 eller 48 procent.

Sannolikhet för att läkemedel B skall ge effekt utan sen allvarlig
biverkning = 0,80×0,60 =0,48 eller 48 procent.

Ej biverkning

P = 0,85

P = 0,15

Biverkning

Ej biverkning

Ej biverkning

Biverkning

Biverkning

P = 0,60

P = 0,40

P = 0,70

P = 0,30

Total risk för biverkning vid behandling med läkemedel A är
= 0,60×0,20 + 04,0×0,15 = 0,18 eller 18 procent.
Andelen lägre frekvens biverkning bland dem utan effekt
kan bl a förklaras med bristande ordinationsföljsamhet.

Total risk för biverkning vid behandling med läkemedel B är
= 0,80×0,40 + 0,20×0,30 = 0,38 eller 38 procent.
Andelen lägre frekvens biverkning bland dem utan effekt
kan bl a förklaras med bristande ordinationsföljsamhet.

Figur 2. Förenklat beslutsträd för val
mellan två läkemedel, A respektive B,
där A har lägre sannolikhet för en effekt
och mindre risk för en allvarlig biverkning
som medför att behandlingen måste
avbrytas. Bägge läkemedlen har i detta
exempel ungefär lika stor sannolikhet för
god effekt utan biverkning medan B har
en betydligt större sannolikhet för
allvarlig biverkning. Enligt beslutsträdet
borde läkaren välja läkemedel A.
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osäker är det också möjligt att han väl-
jer att avstå från att göra något för att
undvika att riskera att skada patienten
genom en aktiv åtgärd. 

Exemplet visar också på en metodo-
logisk svårighet vid användande av pa-
tientfall. Läkares resonemang bygger
på att olika diagnostiska överväganden
har ett visst prediktivt värde vilket i sin
tur beror inte bara på sensitivitet och
specificitet utan även på sjukdomens el-
ler symtomets prevalens hos den aktu-
ella patientgruppen. Att flytta över en
sådan, ofta omedveten, bedömnings-
process till en situation med helt andra
prevalensnivåer leder till problem ge-
nom att det prediktiva värdet för ett test-
utfall eller svar förändras [25].

Förenklingar
Om det trots allt är så att klinisk be-

slutsanalys i form av ett beslutsträd kan
bilda grunden för en deskriptiv modell
för läkemedelsval så kan diskrepansen
mellan modellen och verkligheten för-
klaras med att läkare vid sidan av denna
grundläggande modell använder flera
andra alternativa modeller för att lösa
problem i riskfyllda situationer med
ofullständig information. Dessa model-
ler kan bestå av olika typer av tumreg-
ler, förenklingar i beslutsgången genom
att man t ex bortser från vissa fakta, an-
vänder enkla rangordningar istället för
komplexa värderingar etc [12, 26]. Att
val under osäkerhet leder till förenk-
lingar och att riskuppfattningar kan va-
riera kraftigt beroende på förutsättning-
arna har bland andra Tversky och Kah-
neman belyst [27, 28].

Två slags tumregler
En deskriptiv modell över tidsför-

loppet vid läkemedelsval som har pre-
senterats av Denig och medarbetare
[29] beskriver hur olika faktorer kan på-
verka valet (Figur 3). I det första steget

inventerar läkaren enligt modellen alla
vid den aktuella diagnosen  möjliga be-
handlingar, och i ett andra steg väljs
bland dessa patientens behandling en-
ligt en av tre huvudstrategier. Dessa är
enligt modellen aktiv problemlösning,
övervägda tumregler samt enkla tum-
regler. Övervägda tumregler är sådana
som läkaren själv kommit fram till ge-
nom att tidigare under utbildningen och
i arbetet ha ägnat sig åt aktiv problem-
lösning i liknande fall. De enkla tum-
reglerna är däremot sådana som läkaren
övertagit från kolleger (t ex ur litteratur
eller i form av enkla budskap från läke-
medelskommittéer) alternativt har bli-
vit norm utan närmare granskning efter
upprepad handläggning av likartade pa-
tienter.

Skillnaden är att övervägda tumreg-
ler, baserade på fakta, lättare kan anpas-
sas av läkaren när nya fakta kommer till
hennes/hans kännedom medan enkla
tumregler är svåra att anpassa till nya si-
tuationer, nya patientgrupper, avvikan-
de patienter eller nya fakta. Enkla tum-
regler ökar därigenom på sikt risken för
att läkemedel används på ett tvivelaktigt
eller direkt felaktigt sätt. Övervägda
tumregler fyller däremot en viktig funk-
tion genom att underlätta det dagliga ar-
betet för läkaren.

Marknadsföring
Vid marknadsföring av läkemedel

tar man vara på möjligheterna att påver-
ka läkaren genom medvetna och under-
medvetna budskap som syftar till att på-
verka läkarens känslomässiga värde-
ring av ett preparat och dess effekter.
Läkare är, i motsats till vad många läka-
re själva tror, särskilt lätta att påverka
med sådana budskap då de ser på sig
själva som rationella handlingsmänni-
skor som arbetar logiskt och utan att på-
verkas av känslor och undermedvetna
associationer vid val av behandling.
Detta gör att läkare som är beredda att
kritiskt granska fakta inom marknads-

föringen samtidigt kan vara omedvetna
om och mottagliga för en helt annan typ
av budskap som syftar till att förändra
associationsbanor och/eller förvänt-
ningar [30, 31].

Studier har också visat att läkare of-
tast uppger att de inte påverkas i någon
större utsträckning av reklam och att de-
ras kunskaper om läkemedel kommer
från vetenskaplig litteratur och vidare-
utbildning. Trots detta är de kunskaper
de har om olika läkemedel och de ut-
tryck de använder för att beskriva läke-
medlen i stor utsträckning hämtade från
reklamen [32].

Enkla flödesscheman
Genom att presentera enkla flödes-

scheman och enkla doseringsanvis-
ningar underlättas formandet av enkla
tumregler. Det är lämpligt av marknads-
föringsskäl att hålla sig till så enkel do-
sering som möjligt även om en del pati-
enter kanske klarar sig med en lägre dos
[33]. Strax innan och efter registrering
av ett preparat kan en del kliniska läke-
medelsprövningar ha som ett viktigt
syfte att vänja läkare och patienter vid
det nya läkemedlet och därigenom öka
användandet efter studieperioden [34,
35]. Studier med ett sådant syfte känne-
tecknas ofta, men inte alltid, av många
centra eller prövare med få patienter
från varje enhet utan något särskilt mo-
tiv till detta. Kliniska studier kan också
vara ett sätt att få kontakt med läkare
med specialintresse för läkemedelsfrå-
gor vilka ofta också är lokala opinions-
bildare. Genom att påverka dessa kan
företagets budskap lättare få lokalt ge-
nomslag.

Tidningsreklam får ökad tyngd ge-
nom att publiceras i välrenommerade
tidskrifter med vetenskaplig gransk-
ning trots att annonserna ej utsätts för
någon liknande granskning. Kvaliteten
på budskapen i annonserna kan även i
välrenommerade internationella tid-
skrifter vara dålig [36, 37]. På samma
sätt kan företagsstödda symposier som
publiceras som supplement till i övrigt
vetenskapligt oantastliga tidskrifter ge
en ensidig bild av ett läkemedel [38].

Konsekvenser för
utbildning och forskning
Teorier om klinisk beslutsanalys

som vilar på värderingar av sannolikhet
för och konsekvenser av utfall har givit
nya insikter i hur läkare kan tänkas re-
sonera i dessa frågor. Det finns dock en
tendens till att vilja se på klinisk be-
slutsanalys som en norm snarare än som
en beskrivning av hur val i verkligheten
sker, trots att modellerna presenteras
som deskriptiva. Arbetssättet vid kli-
nisk beslutsanalys i form av beslutsträd
upplevs som främmande av många lä-
kare och stämmer inte heller överens
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Figur 3. Modell för läkemedelsval enligt
Denig [29].
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med studier över hur läkare gör sina val
i praktiken. 

En förklaring till denna diskrepans
kan vara skilda förhållningssätt vid
ställningstagande till behandling av en-
skilda patienter och till behandlings-
principer för grupper av patienter [39,
40]. En annan förklaring kan vara att
merparten av en läkares dagliga beslut
styrs av tumregler och andra förenklan-
de beslutsstrategier, eftersom beslutssi-
tuationen är kaotisk med ett stort antal
osäkra variabler att ta hänsyn till.

Bara information räcker inte
I vilken grad erfarenheterna från de

ovan refererade studierna är överförba-
ra till Sverige är oklart. Det finns sanno-
likt stora vinster i att i fortsatta studier
mer utgå från etablerad beteendeveten-
skaplig och psykologisk forskning än
att betrakta läkare som ett särfall. Sär-
skilt intressant är hur val som innebär
att man avstår från behandling, eller
väljer en behandling som inte är farma-
kologisk eller kirurgisk, värderas i så-
dana modeller samt hur patientens öns-
kemål vägs in. 

En intressant fråga är också hur vår
nuvarande grundutbildning inom far-
makologi styr hur nya läkare väljer lä-
kemedel.

Genom att läkares strategier vid val
varierar från situation till situation är
det inte sannolikt att enbart ren informa-
tion om läkemedels egenskaper och ef-
fekter räcker för att påverka läkares lä-
kemedelsval. Genom mer kunskap
kring hur läkare väljer läkemedel finns
det därför bättre förutsättningar för att
utforma en effektiv utbildning och ef-
terutbildning och motverka för samhäl-
let icke önskvärda effekter av mark-
nadsföring.
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