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Information om ny medicinsk
teknik och nya behandlingar
bör vara kommersiellt obunden
och anpassad till lokala behov.
Budbäraren bör dessutom vara
någon med lokal förankring.  

Det anser Statens beredning
för medicinsk utvärdering, SBU,
som utsett fyra Norrlandsläkare
till lokala informationsspridare
av den digra kunskap som göms
i SBUs rapporter.

Varje år kommer åtminstone 4–5 nya
rapporter, vetenskapliga utvärderingar,
från SBU om bl a de bästa behandlings-
alternativen inom olika medicinska om-
råden. De är ofta på ett par hundra sidor
eller mer. Rapporterna fyller på den re-
dan massiva information som läkare får
och förpassas alltför lätt till bokhyllan.
Olästa. 

– Visst finns det anledning att titta
över hur rapporterna är utformade, sä-
ger chefsöverläkare Leif Rentzhog som
sitter med i SBUs expertgrupp. SBUs
motsvarighet i USA använder delrap-
porter utbrutna ur basdokumentet som
sprids till riktade målgrupper. Det kan
vara ett alternativ även för oss.

– Men det stora problemet är ändå att
läkaren närmast drunknar i informa-
tion. Det leder till att ju personligare in-
formationen kan ges, desto större är
chansen att den når fram, säger Leif
Rentzhog.

Kända bland kolleger
Leif Rentzhog arbetar som chefs-

överläkare på urologen vid Länssjukhu-
set i Sundsvall. Han är en av SBUs nya
lokala informatörer som ska sprida in-
formation till kolleger och politiker i
Norrland. Han är också en av initiativ-
tagarna till projektet. 

De övriga tre informatörerna är lands-
tingsöverläkare Kaj Norrby på lands-
tingets kansli, Frösön, professor Stig
Holm på kliniskt bakteriologiskt labora-
torium, Norrlands Universitetssjukhus,
Umeå, samt överläkare Mats Eliasson på
medicinkliniken, Luleå sjukhus.

Att just dessa fyra läkare blivit pion-
järer i en SBU-satsning som enligt pla-
nerna ska spridas till samtliga landsting
i landet, beror inte bara på att de är lo-
kalt förankrade och är kända ansikten
för många kolleger. 

– SBU vet sedan tidigare att vi har ett
medicinskt intresse som ligger vid si-

dan av våra egna specialiteter. Man är
inte tvungen att ligga i forskningsfron-
ten, snarare tvärtom eftersom man då
riskerar att bli allt för »smal», säger Leif
Rentzhog. 

Med industrin som förebild 
Kännedomen om SBU är ganska stor

inom läkarkåren.
– Men det är inte detsamma som att

praxis i vården ändras i enlighet med
SBUs rapporter, säger Mats Eliasson.
Och pressar man kolleger på vad SBU
egentligen gör blir de ofta osäkra.

Med läkemedelsindustrin som före-
bild ska SBUs informatörer genom per-
sonliga besök och individuellt anpassad
information få läkarkolleger och inte
minst politiker att ta till sig informatio-
nen i SBUs rapporter. 

De ska inte konkurrera med läkeme-
delsindustrin, snarare komplettera in-
dustrins information.

– Men vi måste vinna tillbaka kom-
mandot över informationen och vädja
till kollegers ansvarskänsla att vara del-
aktiga i rationella behandlingsval, säger
Mats Eliasson.

– Det handlar inte bara om läkeme-
delsval, även om fördelarna med rätt val
av läkemedel är lättast att visa, utan ock-
så om valet mellan andra behandlings-
metoder, inköp av medicinsk teknik etc.

De regionala läkemedelskommitté-
erna är dock en viktig målgrupp för
SBUs informatörer.

– Men frågan är ofta inte huruvida
man ska välja ett eller annat läkemedel,
säger Leif Rentzhog, utan vem som
överhuvudtaget ska behandlas med lä-

kemedel. Det visade ju bl a SBU-rap-
porten om blodtrycksbehandling och
den frågan är betydligt viktigare för att
uppnå ekonomiska effekter.

De fyra Norrlandsläkarna får, åt-
minstone till en början, utföra sina upp-
drag som kringresande informatörer på
tjänstledig tid. SBU ersätter den förlo-
rade arbetsinkomsten. 

På sikt ska dock de fyra landstingen
(Västernorrland, Jämtland, Västerbot-
ten och Norrbotten) ta över kostnadsan-
svaret.

Enligt direktiven ska informatörerna
genomföra 5–7 möten per landsting det
första året.

– För att hinna genomföra dessa mö-
ten utanför våra ordinarie arbeten mås-
te vi sätta oss in i de strukturer som gäl-
ler för olika sjukhus och använda oss av
den befintliga organisationen för möten
och konferenser, säger Leif Rentzhog. 

– Vi ska också använda andra befint-
liga kanaler, t ex sjukhusens egna infor-
mationsblad.

Ett regionalt råd samordnar informa-
törernas arbete. Rådet har ett övergri-
pande ansvar att först granska varje ny
SBU-rapport som ges ut och besluta om
informationsspridningen. 

Samverkansnämnden i norra sjuk-
vårdsregionen samordnar hela projektet.

Peter Örn

Så ska SBUs rapporter spridas  

Egna »ambassadörer» anpassar
informationen till lokala behov

För att ge SBU-rapporterna större
genomslag lokalt har SBU nu tillsatt fyra
medicinska informatörer i Norrland.
Fr v överläkare Mats Eliasson, Luleå,
chefsöverläkare Leif Rentzhog,
Sundsvall samt professor Stig Holm,
Umeå. På bilden saknas landstings-
överläkare Kaj Norrby, Frösön.


