
Vårdslös
riskkalkyl
i annons om
osteoporos
I annonsen för Fosamax

(alendronat, MSD) på Läkar-
tidningens baksida 7/97 anges
siffror för riskreduktion som
har fått mig att fundera lite över
vad statistik kan användas till.
Det jag lärt mig vara det vikti-
gaste är inte om skillnaden är
signifikant, det beror mest på
materialets storlek, utan hur
stor skillnaden är. I diagram-
met med höftfrakturer noteras
en risksänkning på 51 procent,
från 22 till 11 frakturer efter 2,9
års behandling i ett material av
drygt 1 000 patienter, och skill-
naden är förvisso signifikant
bättre för alendronatbehand-
ling än med placebo.

Man skulle också kunna ut-
trycka det som att chansen att
få förbli ofrakturerad i höften
stiger från 97,8 till 98,9 pro-
cent, dvs en ökning med 1,1
procent efter tre års behand-
ling.

Man kan också notera att av
dem som får behandling insatt
blir det bara en på 100 som i
form av förebyggd fraktur haft
glädje av den efter tre år.

Närmare 11 000 kr
Detta kan också föranleda

en fundering över kostnaderna.
Preparatet kostar i den rekom-
menderade dosen (10 mg × 1)
10,50 kr per dag. 2,9 år motsva-
rar 1 044 dagar, vilket ger en
kostnad per patient på 10 962
kr. För att förebygga 11 höft-
frakturer i en grupp av 1 022
patienter blir kostnaden
11 203 164 kr. Detta innebär
att det kostar lite drygt en mil-
jon att förebygga en höftfrak-
tur.

Visserligen kostar vården
av gamla med höftfrakturer en
hel del, men att det här skulle
vara den mest kostnadseffekti-
va vägen att förebygga proble-
met verkar tveksamt. Dess-
utom tillkommer risken för bi-
verkningar, som inte alls är för-
sumbar.

I Fass 1997 anges indikatio-
nen för Fosamax vara »post-
menopausal osteoporos», me-
dan undersökningen handlar
om den sjukare undergrupp
som redan haft etablerade oste-
oporosfrakturer. Det är lätt att
föreställa sig att preparatet kan
komma att användas på breda-
re indikationer, ja kanske till
och med som allmän profylax.
Det är då sannolikt ännu större

kostnader per fraktur man
lyckas förebygga.

Missvisande
Kan till exempel SBU ha

några synpunkter på lönsamhe-
ten av en sådan behandling?
Har det skett någon granskning
av sakinnehållet i annonsen?
Är inte detta att handskas
vårdslöst med sanningen, även
om uppgivna siffror inte är fel-
aktiga?

Lars Englund
distriktsläkare, Falun

Replik:

Kostnads-
effektiviteten
inte klarlagd
Lars Englund fokuserar i

sin insändare på ett relevant
hälsoekonomiskt problem. Jag
uppfattar att syftet med det re-
dovisade räkneexemplet är
snarare att väcka till debatt än
att besvara frågan om behand-
lingens kostnadseffektivitet.

Anmärkningen att det kan
vara missvisande att bara ange
den relativa riskminskningen
är ett viktigt påpekande som
Lars Englund gör. De data han
redovisar räcker dock inte för
att kunna beräkna den totala
kostnaden per höftfraktur som
kan undvikas. Inte heller går
det att värdera om en behand-
lingskostnad på en miljon kr
för att undvika en höftfraktur är
rimlig utan att den sätts i rela-
tion till den förväntade sam-
hällsekonomiska kostnaden
vid höftfraktur och utan att ta
hänsyn till andra positiva ef-
fekter.

I praktiken kräver den aktu-
ella behandlingen mer insatser
än enbart läkemedel, vilket
skulle tala för en högre kost-
nad. Å andra sidan kan man
inte förvänta sig att alla patien-
ter följer den rekommenderade
behandlingen.

Kostnadseffektivt?
Ur ett hälsoekonomiskt per-

spektiv bör man i första hand
fråga sig om behandling med
alendronat är kostnadseffektiv
jämfört med bästa alternativa
behandling, vilket knappast är
placebo. Den andra frågan gäl-
ler behandlingens kostnadsef-
fektivitet när den tillämpas på

de nya grupper som kan kom-
ma i fråga om indikationerna
vidgas på det sätt Lars Englund
befarar.

SBU har redovisat analyser
av den vetenskapliga litteratu-
ren rörande behandling av os-
teoporos i två rapporter under
de två senaste åren. I den senas-
te av dessa visar preliminära
hälsoekonomiska beräkningar
att hormonbehandling kan vara
kostnadseffektiv för vissa
grupper.

Resultaten är dock känsliga
för olika antaganden om risk-
reduktion. SBU konstaterar att
av den vetenskapliga litteratu-
ren kan inga klara slutsatser
dras rörande kostnad–nytta-ef-
fekt av östrogenbehandling ef-
ter menopaus.

I den tidigare studien om
mätning av bentäthet från 1995
framgår att två bisfosfonatlä-
kemedel, varav det ena var
alendronat, nyligen registrerats
för sekundär behandling vid
postmenopausal osteoporos
samt att kostnaderna för inre-
gistrerade preparat för osteo-
poros varierar kraftigt. Studier
av kostnadseffektiviteten sak-
nades, vilket också tycks vara
fallet idag.

SBU prövar aktualiteten
och behovet av revideringar av
sina rapporter efter cirka två år.
Rapporten om bentäthetsmät-
ning är aktuell för en sådan
prövning i slutet av 1997. SBU
kommer då sannolikt att be-
handla den frågeställning som
Lars Englund reser i sin artikel.

Per Carlsson
docent, projektsamordnare
vid SBU

Replik:

Vi redovisar
terapieffekten
enligt praxis
Sedan Lars Englund skrev

sin insändare har rekommen-
dationer för behandling av os-
teoporos, baserat på ett av
Läkemedelsverket anordnat
expertmöte, publicerats i Infor-
mation från Läkemedelsverket
nr 1, 1997, med sammanfatt-
ning i Läkartidningen 8/97. En
föredömlig genomgång av
sjukdom och behandlingsalter-
nativ som belyser de flesta av
frågeställningarna i insända-

ren. Vi vill ändå ge en kort
kommentar.

Syftet med all form av os-
teoporosbehandling är att
minska frakturrisken. Att do-
kumentera detta är svårt och
bristen på välgjorda publicera-
de frakturstudier avspeglar det-
ta. Det finns bara tre studier där
frakturreduktion, räknat som
individer med fraktur, är visad
prospektivt, på hela patientma-
terialet och över hela studiepe-
rioden. Två av dessa är gjorda
med alendronat [1, 2]. Den
tredje är gjord på D-vita-
min/kalcium [3].

Antalet patienter som har
nytta av en behandling är na-
turligtvis avhängigt av effek-
ten, men också av frakturinci-
densen. Englund kommenterar
främst den låga incidensen
höftfrakturer i studien, inte den
frakturpreventiva effekten av
alendronat på 51 procent.

Skall en högre incidens er-
hållas måste äldre patienter in-
kluderas. Sannolikt nås en stör-
re incidens, men den statistiska
säkerheten blir inte med själv-
klarhet större, då bortfallet
ökar.

Totalt är den förväntade ris-
ken att drabbas av en höftfrak-
tur beroende på benskörhet för
en svensk kvinna ca 25 pro-
cent, med en medianålder på 81
år [4]. Patienterna i den aktuel-
la studien var i genomsnitt 71
år vid inklusionen.

Även en behandling som to-
talt eliminerar risken för en
höftfraktur skulle med Eng-
lunds resonemang bara ett fåtal
patienter ha nytta av.

Att effekten på höftfraktu-
rer tas upp i annonsen anser vi
självklart, då detta är första
gången man visat effekt av ett
läkemedel på höftfrakturer, på
icke institutionsboende patien-
ter.

Underskattat problem
Det är dock inte bara höft-

frakturer som drabbar dessa
kvinnor. Kotfrakturer är ett
stort och ofta underskattat pro-
blem. Alendronat har en god
förmåga att förebygga dessa
frakturer, något som också re-
dovisas i annonsen. Dessutom
visas i studien en minskning av
antalet handledsfrakturer och
en signifikant minskning av
antalet sjukhusinläggningar.

Ekonomiska beräkningar
bör beakta såväl alla osteopo-
rosrelaterade frakturer som
minskad morbiditet och even-
tuellt ökad livskvalitet, i enlig-
het med kommentaren i Läke-
medelsverkets rekommenda-
tioner: »Den viktigaste kostna-
den är patientens lidande och
förlorade livsår.»
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Att redovisa behandlingsef-
fekten som en relativ minsk-
ning är praxis. Se t ex Läkeme-
delsverkets rekommendatio-
ner, där effekten av alendronat
presenteras på samma sätt. Där
framgår också hur många som
måste behandlas med alendro-
nat för att en fraktur ska undvi-
kas i fråga om var och en av de
olika frakturerna.

Lars Englund spekulerar i
huruvida indikationen för alen-
dronat kan komma att vidgas.
Det kan inte vara ett skäl för oss
att undanhålla väsentliga data
för ett läkemedel avseende en
patientpopulation inom god-
kända indikationsområden.

Gunilla Eneroth
Director Medical and
Scientific Affairs
Merck Sharp & Dohme
(Sweden) AB
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Läkare behöver
inte ha
ledningsansvar
Ädelreformen (1992) inne-

bar att kommunen fick ansva-
ret för hälso- och sjukvård till
och med sjuksköterskenivå
inom särskilda boendeformer.
Landstinget ansvarar för läkar-
resurser och dess kompetens.
Läkaren är den som beslutar
när en patient är medicinskt
färdigbehandlad och skall ut-
ifrån vad vetenskap och beprö-
vad erfarenhet kräver avgöra
om fortsatt vård och behand-
ling inom den öppna hälso- och
sjukvården är tillräcklig för att

kunna ge patienten en god och
säker vård.

Läkarens ansvar gentemot
den enskilde patienten föränd-
rades inte genom Ädelrefor-
men. Varje patientansvarig lä-
kare har ett lika stort ansvar för
sina patienter oavsett om de
vårdas i hemmet, inom en sär-
skild boendeform eller inom
landstingsvården. De skall ut-
ifrån sitt yrkesansvar vidta de
åtgärder som patientens till-
stånd kräver samt vid behov
delta i vårdplanering, ge stöd
och handledning till hälso- och
sjukvårdspersonalen. Ansvaret
inkluderar även patientens re-
habilitering om läkaren anser
att behov finns.

För att tillgodose detta be-
höver läkaren inte ha det medi-
cinska ledningsansvaret som så
ofta framförs. Det som är vik-
tigt är att samarbetet mellan
vårdgivarna fungerar på ett till-
fredsställande sätt samt att
landstinget tillgodoser behovet
av läkarresurser.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Inom kommunen hälso- och

sjukvård finns det en särskilt
medicinskt ansvarig sjukskö-
terska som har vissa medicins-
ka ledningsuppgifter enligt §24
i Hälso- och sjukvårdslagen
och §6 i Åliggandeförordning-
en. Denna sjuksköterska an-
svarar för att den kommunala
hälso- och sjukvården utveck-
las och att se till att rutiner och
riktlinjer finns och utvecklas
kontinuerligt. I hennes ansvar
ingår bl a att utarbeta rutiner
för att kontakt tas med läka-
re/annan hälso- och sjukvårds-
personal och se till att patienten
får en säker och ändamålsenlig
vård och behandling av god
kvalitet inom kommunens an-

svarsområde i särskilda boen-
deformer (sjukhem, ålder-
domshem, servicehus, grupp-
bostäder, boendeformer inom
omsorg och psykiatri).

Äldres sjukvård viktig
Landstinget ansvarar för att

behovet av läkarresurser tillgo-
doses. Om resursbrist förelig-
ger kan den medicinskt ansva-
riga sjuksköterskan endast på-
tala detta till landstinget
och/eller genom våra politiker.
Inom Stockholm Stad anser
dessa sjuksköterskor att de äld-
res behov av sjukvård är viktig
och bör uppvärderas av läkar-
kåren.

Läkaren på sjukhuset ska
inte enbart rapportera till bi-
ståndshandläggaren då en pa-
tient är medicinskt färdigbe-
handlad, utan ska genom ut-
skrivningsmeddelande och
epikriskopia till husläkare/ge-
riatriker överlämna ansvaret
för patientens fortsatta vård
och behandling. Ansvaret
kvarligger hos den utskrivande
läkaren till dess annan läkare
tagit över ansvaret.

Enligt artikel i Svenska
dagbladet av 1:e respektive 2:e
vice ordförande i Sveriges lä-
karförbund önskar läkarna en
möjlighet att akut lägga in äld-
re på sjukhem. Detta överens-
stämmer inte med Ädelrefor-
mens intentioner om att det är
ett boende och att de äldre ska
vara medicinskt utredda, dia-
gnostiserade och färdigbe-
handlade. En annan viktig as-

pekt är den boendes rätt att
söka den boendeform de så
önskar även om behovet av
sjukvård är stort.

Stockholm Stads medi-
cinskt ansvariga sjuksköters-
kor genom

Marie Sundström
Vällingby stadsdelsförvalt-
ning
Rode Wallvide
Östermalm stadsdelsför-
valtning

Missvisande
fakta i reklam
om
antidepressivum
Vid årsskiftet fick jag vid

flera tillfällen i stort upplagda
broschyrer reklam för läke-
medlet Aurorix (antidepressi-
vum och MAO-hämmare). Fö-
retaget ville särskilt framhäva
de relativt få sexuella biverk-
ningar som medlet gav och il-
lustrerade sin information med
baddräktsklädda, solbrända,
unga vackra människor.

I den text sam fanns i re-
klambladet stod bl a: »Studier
vid långtidsuppföljning av af-
fektiv sjukdom visar att många
patienter bör stå på behandling
livet ut.»

Jag tillskrev företaget med
önskan om att få de vetenskap-
liga beläggen för detta påståen-
de och produktchefen svarade:
». . . det är olyckligt med for-
muleringen ’resten av livet’»
och fortsatte:  »det borde i stäl-
let förtydligas att det är en lång-
tidsbehandling (mellan 3 och 6
månader)».

Därefter övergick produkt-
chefen till att förklara den för-
höjda livskvalitet och de få bi-
verkningar som detta preparat
gav. Som stöd för påståendena
»bifogar vi sammanställningen
av professor Baier D, Philipp
M som mer specifikt tar upp
problemet med sexuella bi-
verkningar». Några särtryck
skickades också med.

Jag tog mig för att kontrol-
lera författarnas titlar. M Phi-
lipp är professor och klinikchef
medan D Baier är »enbart» Dr.

Produktchefen avslutar
med att påpeka: »Som du sä-
kert kommer att märka kom-
mer ett nytt utskick med lik-
nande text att hamna i din brev-
låda inom kort. Vi ber dig ha
överseende med detta och vi
kommer i vår information
framöver att uttrycka oss mer
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Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
plus, om nödvändigt, ett fåtal referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Läkartidningens författar-
anvisningar publicerades
senast i nr 42/96. De
kan även beställas från
sekretariatet.


