
Oron beträffande
IGM obefogad
I Läkartidningen 24/97 ut-

trycker Jan Håkansson och
Lars Olof Hensjö oro för att på-
gående organisationsföränd-
ringar inom Läkemedelsindus-
triföreningen, LIF, vad avser
branschens övervakningsor-
gan – Nämnden för bedömning
av Läkemedelsinformation
(NBL) och Informationsgrans-
kningsmannen (IGM) – skulle
leda till att kvaliteten i över-
vakningen av industrins läke-
medelsinformation skulle
minska. Möjligen – antar in-
sändarna – är omorganisatio-
nen ett sätt att bli av med en
misshaglig kritiker, dvs en av
informationsgranskningsmän-
nen. Så är givetvis inte fallet,
det faller närmast på sin egen
orimlighet. Såväl NBL som
IGM är just inrättade för att kri-
tisera bristfällig information
om läkemedel.

Bakgrunden är i stället att
ett förslag till revidering av
branschens Regler för läkeme-
delsinformation samt av NBLs
och IGMs stadgar och arbets-
ordning presenterades för LIFs
styrelse den 30 maj 1996.

Vidare fördes en diskussion
om behovet av förändringar av
branschens överenskommelser
med läkar- respektive lands-
tingsförbundet i anledning av
landstingens förändrade roll på
läkemedelsområdet. Styrelsen
beslöt i anledning av utveck-
lingen att en arbetsgrupp skul-
le tillsättas med uppgift att se
över hela det formella och ut-
omrättsliga systemet vad avser
industrins utbildning och infor-
mation.

I fråga om NBL och IGM
var inriktningen i första hand
att uppnå en ökad effektivise-
ring respektive en förstärkt
normbildande verksamhet från
branschens sida.

Ett halvår senare fastställde
LIFs styrelse de förslag arbets-
gruppen avgivit. Ändringarna
underställdes en extra för-
eningsstämma den 21 januari
1997 och gjordes därvid bin-
dande för branschen.

Förändringar
Ändringarna innebar i kort-

het:
• Revidering av informa-

tionsreglerna samt stadgar och
arbetsordning för NBL och
IGM.

• Förstärkning av NBLs
sekretariatsresurser för en
snabbare handläggning av
ärenden.

• Omvandling av uppdra-

gen som IGM till en fast halv-
tidstjänst med placering i
Stockholm.

• Ökade avgifter vid över-
trädelser av informationsreg-
lerna.

• Aktivt offentliggörande
av NBLs och IGMs »domar».

Sätt att bibehålla
kvaliteten
Det är LIFs uppfattning att

de genomförda förändringarna
skall leda till att kvaliteten bi-
behålls och effektiviteten ökar.
Vi avser vidare att skapa över-
gångsanordningar mellan av-
gående IGM och den tillträdan-
de stockholmsbaserade IGM –
även detta för att garantera
fortsatt hög kvalitet i arbetet.

Den ökade satsningen på
offentliggörande av »domar-
na» syftar även till att envar
själv skall kunna bedöma om
våra granskningsinstitut är för
släpphänta.

För egen del är jag optimis-
tisk och tror dessutom att den
pågående debatten stimulerar
våra granskares kritiska håll-
ning. Genom ett nytt samar-
betsavtal med landstingsför-
bundet, som jag hoppas kom-
mer att slutas inom kort, kom-
mer säkert även sjukvårdshu-
vudmän och läkemedelskom-
mittéer i högre grad än tidigare
att vara uppmärksamma på
dessa frågor, det har ju faktiskt
Håkansson och Hensjö redan
visat.

För läkemedelsindustriför-
eningen, LIF

Håkan Mandahl
vVD

Vilket anti-
obsessivt 
läkemedel 
är bäst?
Tord Ivarsson skriver in-

tresseväckande om tvångssyn-
drom hos barn och ungdomar
(Läkartidningen 6/97). En ak-
tuell fråga som Ivarsson tar upp
är vilket anti-obsessivt läkeme-
del som är bäst. Frågan är cen-
tral då tvångssjukdom är vanlig
och kan drabba omkring 2 pro-
cent av befolkningen. Han an-
ger klomipramin som första-
handsmedel vid farmakologisk
behandling av tvångssyndrom
(OCD). Stöd för denna rekom-

mendation hämtas från en me-
taanalys av Greist och medar-
betare [1]. Klomipramin är det
bäst dokumenterade anti-ob-
sessiva läkemedlet, men även
andra medel med specifik sero-
toninpåverkan (SSRI) har väl-
dokumenterad effekt (fluoxe-
tin, fluvoxamin, paroxetin och
sertralin, för översikt se [2]).
Kognitiv beteendeterapi har
också god effekt vid OCD och
kombineras ofta med farmako-
terapi.

Metaanalyser som t ex den
av Greist och medarbetare kan
kritiseras, bl a då den baseras
på studier gjorda då klomipra-
min var det enda tillgängliga
tvångslösande läkemedlet. Ex-
empelvis hade patienterna i de
tidiga klomipraminstudierna
inte tidigare fått behandling
och de hade längre sjukdoms-
duration än patienterna i senare
studier. I effektstudier med
SSRI har patienter inkluderats
med flera misslyckade behand-
lingsförsök bakom sig (bl a
med klomipramin). En mindre
uttalad behandlingseffekt fick
därför förväntas hos dessa san-
nolikt mer behandlingsresis-
tenta patientgrupper.

Kontrollerade
direktjämförelser
Ett bättre sätt att besvara

frågan om relativ effekt hos
olika anti-obsessiva medel är
kontrollerade direktjämförel-
ser. Även här finns metodpro-
blem, men resultaten talar emot
att det skulle finnas avgörande
skillnader i effekt mellan SSRI
och klomipramin vid OCD [3-
5].

Det som talar för SSRI-
medlen är deras låga toxicitet
och gynnsamma biverknings-
profil, varför de bör ses som
förstahandsmedel hos såväl
barn som vuxna.

Sergej Andréewitch
leg läkare, Solna–Sundby-
berg psyskiatrisektor
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Replik:

Angeläget med
studie på barn
och ungdomar
Sergej Andréewitch lyfter

fram en viktig frågeställning.
Vilka principer skall tillämpas
i valet av farmaka vid OCD?
Jag delar Andréewichs åsikt att
det slutliga testet är en direkt
jämförelse mellan klomipra-
min och någon/några av de nya
SSRI och att de studier som
Greists metastudie baserades
på innehöll flera brister.

Studien innehåller dock,
trots allt, intressanta iakttagel-
ser. Klomipramin hade, trots
mest biverkningar, den lägsta
frekvensen av personer som
lämnade studierna, signifikant
lägre än jämförelsepreparaten
fluvoxamin, fluoxetin och ser-
tralin. Klomipramin hade dess-
utom bäst effekt jämfört med
de övriga preparaten. Någon
säker förklaring till skillnader-
na, säger författarna, kan de ej
ge. Greist och medarbetare
ställer frågan om det finns en
gynnsam kombination av sero-
tonerg och noradrenerg påver-
kan. Själv tror jag att skälet att
patienterna så konsekvent fort-
sätter behandlingen med klo-
mipramin trots biverkningar är
att klomipraminet ger god
tvångslindrande effekt relativt
biverkningarna.

Både fluvoxamin och pa-
roxetin har rapporterats ge med
klomipramin likvärdig effekt
hos vuxna. Dessutom har båda
studierna (Andréewitchs refe-
rens 3 och 4) visat betydligt
mer biverkningar för klomipra-
min än hos jämförelseprepara-
ten.

Angeläget
Jag har inte funnit någon

motsvarande studie om barn
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och ungdomar. Det är mycket
angeläget att en sådan studie
görs. Tills vidare menar jag att
klomipramin är förstahands-
preparat i barn- och ungdoms-
åren. Det är effektivt och tole-
reras, trots biverkningarna, väl
både av barn och ungdomar.
Enligt min erfarenhet innehål-
ler den situation som leder till
byte av preparat ofta kombina-
tionen av bristande effekt och
biverkningar, något som också
händer med övriga tvångslö-
sande preparat. De biverkning-
ar som oftast leder till preparat-
byte är trötthet, svettningar och
sexuella störningar, biverk-
ningar som även förekommer
hos SSRI.

Idealmedicin?
Finns det någon »idealme-

dicin» med överlägsen tvångs-
lösande effekt och få biverk-
ningar? Finns det, dessutom,
olikheter i samverkan mellan
den viktigaste delen av be-
handlingen nämligen beteen-
deterapin och de olika tvångs-
lösande medicinerna?

Fluoxetin har, enligt min er-
farenhet, goda egenskaper på
dessa punkter. Det tolereras
väl, har god tvångslösande ef-
fekt och genom sin aktiverande
och stämningshöjande effekt
har den tenderat att stärka be-
teendeterapin bättre än andra
preparat, speciellt hos passiva
ungdomar. Dess nackdelar,
lång halveringstid, hög grad av
proteinbundenhet och en aktiv
metabolit talar emot det.

Sammantaget skulle jag
dock gärna se en prövning av
klomipramin gentemot fluoxe-
tin hos barn och ungdomar. En
sådan studie bör också baseras
på längre behandlingstider än
de 10–12 veckor läkemedels-
studier ofta begränsas till, gär-
na upp till 1/2 år.

Tord Ivarsson
överläkare, leg psykotera-
peut, Göteborg

Seriös
diskussion
önskas i p-piller-
debatten
I början av mars i år sände

läkemedelsföretaget Organon
AB – som i Sverige marknads-
för Desolett och Mercilon (den
tredje generationens p-piller) –
ett brev till landets läkemedels-
kommittéer och till gynekolo-
ger, barnmorskor och apoteka-
re. I brevet refereras till en ny-
ligen publicerad engelsk stu-

die, där Farmer och medarbeta-
re värderar risken för venös
tromboembolism mellan olika
typer av p-piller [1] samt dis-
kuterar resultaten av tidigare
publicerade studier [2-5]. Far-
mer och medarbetare gör en
retrospektiv genomgång av ett
mycket stort antal journaler
och utför sedan dels en kohort-
analys, dels en fall–kontroll-
analys på materialet.

I kohortanalysen finner för-
fattarna att den tredje genera-
tionens p-piller medför en risk-
ökning i förhållande till den
andra generationens p-piller av
ungefär samma storleksord-
ning (rate ratio 1,68, 95 pro-
cents konfidensintervall 1,04–
2,75) som den som påvisats i
studier som publicerades 1995
och 1996 [2-5].

I fall–kontrollanalysen har
författarna finslipat ålders-
matchningen och även tagit
hänsyn till en del andra riskfak-
torer för trombos under p-pil-
leranvändning. Man ser då inte
längre någon statistiskt säker-
ställd riskökning för trombos
med den tredje generationens
p-piller jämfört med den andra
generationens p-piller. Farmer
och medarbetare skriver att de
högre odds ratios man fann i de
tidigare studierna kan ha berott
på bias och störfaktorer.

Tyvärr har man ej i studien
av Farmer och medarbetare
kontroll över viktiga faktorer
som påverkar trombosrisken
såsom rökning och övervikt.
Det bör också noteras att studi-
en är finansierad av Organon
och Schering.

I utskicket från Organon bi-
fogas en kommentar av Britt-
Marie Landgren, Karolinska
sjukhuset, där hon hävdar »-
Jicks och WHO-forskarna har
helt enkelt dragit felaktiga slut-
satser rörande risken för djup
ventrombos med tredje genera-
tionens p-piller» och »Farmer
med kollegor har visat att det
inte finns någon ökad risk att få
djup ventrombos hos kvinnor
som använder p-piller som in-
nehåller s k tredje generatio-
nens syntetiska gulkroppshor-
moner (gestodene, norgestima-
te och desogestrel)». Dessutom
bifogas tidningsurklipp från
Dagens Nyheter och Aftonbla-
det, där B M Landgren respek-
tive Marc Bygdeman intervju-
as.

Organon hävdar i sitt följe-
brev att »Konklusionen är att
det inte är någon skillnad i
trombosrisk mellan andra och

tredje generationens p-piller»
och »Däremot tycks det finnas
en minskad risk för hjärtinfarkt
med den tredje generationens
p-piller», ett samband som ej
var statistiskt säkerställt i stu-
dien av Lewis och medarbetare
[6] och som inte alls berörs i ar-
tikeln av Farmer et al.

Onyanserad tolkning
Vi anser att Britt-Mari

Landgrens tolkning är onyan-
serad och att studien av Farmer
och medarbetare inte tillåter så
kategoriska påståenden som
Landgren gör. Artikelförfattar-
na är själva betydligt försikti-
gare i sina slutsatser.

Istället för att undervärdera
riskerna med p-piller borde Or-
ganon ägna större energi åt att
informera förskrivarna om ab-
soluta och relativa kontraindi-
kationer till användning av p-
piller. Vidare bör information
från läkemedelsindustrin vara
mer seriös än urklipp från
kvälls- och dagspress.

Trots erfarenheten av att
onyanserade »p-pillerlarm»
kan leda till att unga kvinnor
skräms till att sluta med sina p-
piller med ökat antal oönskade
graviditeter och aborter som
följd måste en saklig debatt om
riskerna med p-piller kunna fö-
ras. Eller ska kraven på den ve-
tenskapliga nivån justeras med
hänsyn till de möjliga konse-
kvenserna av olika larm?

Eva Samuelsson
distriktsläkare, Krokom
Staffan Hägg
ST-läkare, Umeå
Jan Håkanson
distriktsläkare, Krokom
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Syftet att
informera
och uppdatera
förskrivarna
Eva Samuelsson och med-

arbetare anser att Organon har
givit en alltför förenklad bild
om risken för venös trombo-
embolisk sjukdom i samband
med behandling.

Organon finner den fram-
förda kritiken missvisande, ef-
tersom det refererade utskicket
endast är ett av 16 informa-
tionsbrev under perioden 23
oktober 1995 till dags dato.
Avsikten från Organons sida
har hela tiden varit att informe-
ra och uppdatera förskrivarna
så att de själva skall kunna bil-
da sig en uppfattning om situa-
tionen. Utskicken till våra för-
skrivare har i några fall bestått
av »position papers» omfattan-
de ca 40 sidor vardera, som
mycket noggrant beskriver och
analyserar problematiken
kring trombos och p-piller.

Organon kritiseras även för
att ej ägna tillräcklig energi åt
att informera förskrivarna om
absoluta och relativa kontrain-
dikationer.

Vi kan inte annat än bli för-
vånade över detta påstående då
det bl a i det kritiserade ut-
skicket finns följande rader att
läsa: »Som alltid, uppmanar vi
dock att kvinnan bör informe-
ras om risk–nyttaprofilen och
att förskrivaren gör en nog-
grann anamnes innan någon
form av antikonception rekom-
menderas eller förskrivs.»

Thorsten Klint
Medical adviser gynekolo-
gi, Organon AB
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