
MEDICINSK KOMMENTAR MEDICINSK

4284 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  40  •  1999

Den amerikanska kongressen
ändrade 1992 den lag som regle-
rade registrering av läkemedel i

USA. Härigenom fick den amerikanska
läkemedelsmyndigheten (Food and
Drug Administration, FDA) rätt att ta ut
en avgift från de företag som ansökte
om att få ett nytt läkemedel registrerat.
De ökade resurser som FDA därigenom
fick har medfört att den tid som åtgår för
FDAs granskning inför registrering av
läkemedel i USA har minskat från i me-
deltal tre år på 1980-talet till cirka ett år
nu. 

Beroende mellan 
kontrollant och kontrollerad
Ända sedan 1960-talet, då strängare

regler infördes för registrering av läke-
medel, har det funnits organisationer
och individer i USA som ingående be-
vakat allt samröre mellan företag och
läkemedelsmyndigheten. Av och till har
skandaler avslöjats, där företag eller fö-
retagare mutat anställda inom FDA för
att få otillbörliga förmåner. 

När nu FDA fick tillstånd att ta ut av-
gifter från företagen har uppmärksam-
heten snarast ökat på de risker som sam-
röre mellan kontrollant och kontrolle-
rad kan medföra. Det tillägg till FDAs
budget som den nya lagen medförde har
av vissa kritiker setts som en risk för att
myndigheten blir alltför beroende av
sina kunder [1]. Liknande misstankar
har framförts även i Sverige, eftersom
Läkemedelsverket är beroende av före-
tagens avgifter för sin verksamhet. Nå-
got stöd för att avgifterna har haft den-
na effekt finns dock inte vare sig i Sve-
rige eller i USA. Däremot har det svens-
ka Läkemedelsverkets beslutsprocess

påverkats av inträdet i EU och den euro-
peiska läkemedelsmyndighetens regler.

Flera läkemedel 
har dragits tillbaka i USA
Under en tolvmånadsperiod (sep-

tember 1997–1998) har FDA dragit till-
baka fem läkemedel från marknaden på
grund av allvarliga biverkningar [2, 3].
Då det framförts misstanke om att FDA
varit alltför snabb i sin bedömning och
därför släppt fram läkemedel som inte
varit tillräckligt undersökta, har en
grupp inom FDA gått i svaromål och
analyserat sitt agerande i relation till
motsvarande åtgärder under de senaste
två decennierna [3]. 

En ledare i samma nummer av
JAMA understryker vikten av FDAs
analys, men framhåller att läkare och
företag har det slutliga ansvaret för kon-
troll av eventuella risker förknippade
med nya mediciner [4].

Fem preparat
De fem läkemedel som i snabb följd

dragits in är de två bantningsmedlen
fenfluramin och dexfenfluramin (som
gav kärl- eller hjärtförändringar när de
gavs tillsammans med phentermin,
Fen-Phen), antihistaminpreparatet ter-
fenadin, kalciumhämmaren mibefradil
samt natriumbromfenac (en substans
med smärtstillande effekt inom den sto-
ra gruppen av icke-steroida anti-inflam-
matoriska medel, NSAID). 

Omständigheterna vid indragningar-
na var något olika, åtminstone till en del
beroende på hur man upptäckte den
oväntade negativa effekten. FDA reage-
rade inte alltid förrän andra hade påpe-
kat riskerna. Wood [4] frågar till exem-
pel varför inte terfenadin drogs in så
snart man såg att det kunde ge arytmier,
i stället för att vänta tills det företag som
marknadsförde medlet hade ett annat
preparat att ersätta det med. Detsamma
gällde när medlet byttes ut i Europa. 

De kardiella biverkningarna av Fen-
Phen föranledde inte någon åtgärd för-
rän forskare vid Mayokliniken hade fäst

uppmärksamheten på riskerna. Trots att
flera år har gått vet FDA fortfarande inte
hur stora dessa risker är [4].

En gammal visa
Debatten om biverkningar av nya lä-

kemedel är utan tvivel viktig, men det
försvar som tjänstemännen vid FDA
framför vittnar om en påtaglig brist på
historiska aspekter på problemet. Bris-
ten på internationell utblick är också an-
märkningsvärd, i synnerhet som WHO
också har ett ansvar för att bevaka ovän-
tade effekter av nya läkemedel. 

Att läkemedelsmyndigheter tvingas
att ändra beslut, och återkalla försälj-
ningstillstånd för ett läkemedel, är inte
en ny företeelse [5]. Tidigare liknande
situationer har uppträtt med ojämna
mellanrum. De har ofta varit betingade
av allvarligare incidenter än de som för-
anledde ingripanden denna gång. Av-
saknaden av information om tidigare
händelser medför också att man inte
diskuterar varför situationen inte har
förbättrats sedan 1960- och 1970-talen,
då de senaste fallen som väckte upp-
märksamhet inträffade.

Inte första gången
Det är inte första gången som flera

läkemedel har måst dras in på kort tid,
vilket skrämt upp såväl myndigheter
som företagare och läkare. När Centre
for Medicines Research (CMR) 1983
höll ett seminarium om monitorering av
nya läkemedel för att avslöja oväntade
effekter [6] inledde dåvarande ordfö-
randen för den engelska centrala kom-
mittéen för säkerhet med läkemedel,
DG Grahame-Smith, mötet med:

»We meet at a bad time, I have only
to mention Opren, Zomax, Osmosin and
Zelmid for those of us involved one way
or another with the drug regulatory bu-
siness to get slightly shivery and break
out in a cold sweat.» 

Både mötet och dessa ord var föran-
ledda av att flera till synes biverknings-
fria läkemedel efter introduktionen på
marknaden hade visat så allvarliga

Författare
LARS WERKÖ

professor, Statens beredning för me-
dicinsk utvärdering (SBU), Stock-
holm.

All användning av nya
läkemedel bör registreras
Enda sättet att få tidig varning om oväntade biverkningar

Redaktör: Kristina Räf



oväntade effekter att de hade dra-
gits in. Flera andra myndigheter
och organisationer, bl a WHO
och den internationella före-
tagssammanslutningen IFPMA,
diskuterade då det allvarliga pro-
blemet med oväntade biverkning-
ar som upptäcks först efter något
års marknadsföring. I dessa möten
[6-8] deltog kliniska farmakologer,
läkare och tjänstemän intresserade
av terapi. 

Många ansåg redan då att det ver-
kade som om alltför många läkeme-
del slunkit igenom registreringskon-
trollen och ställt till med besvär för
patienter och andra. Den av alla länder
efter talidomidkatastrofen inrättade
förstärkta kontrollen av nya kemiska
substanser innan de introducerades
som läkemedel hade inte hindrat att
det fortfarande förekom allvarliga
oönskade effekter av till synes värdeful-
la, nya medel.

Minns praktolol och zimeldin!
De allvarligaste biverkningarna har

också varit sådana som varit helt ovän-
tade. De har ofta träffat ett organsystem
på sådant sätt att den läkare som upp-
täckt den nya patologin inte satt biverk-
ningarna i samband med det aktuella lä-
kemedlet, tex ögonsymtom och/eller
bukbesvär i samband med prakto-
lolbehandling, eller Guillain–Barré-
symtom efter zimeldinterapi. 

Praktolol, ICIs selektiva betablocke-
rare, fick stor användning vid hjärtin-
farkt och angina pectoris, men orsakade
ett förut okänt okulomesenkymalt syn-
drom, som ledde till att det drogs in. Fö-
retaget som sålt praktolol fick kostnader
i miljonklassen för ersättning till pati-
enter som skadats av medlet. (Zimel-
dinskadorna ersattes i Sverige genom
läkemedelsförsäkringen.) 

Olika former för rapportering
Därför har företag och myndigheter

varit angelägna att undvika liknande bi-
verkningskatastrofer. Under 1980-talet

diskuterades hur man skulle upptäcka
och registrera biverkningar för att skad-
liga medel skulle kunna dras in innan
alltför stor skada hade skett. De engels-
ka »gula korten», som är en form av fri-
villig biverkningsrapportering, dess
svenska motsvarighet och de ameri-
kanska försöken med »record linkage
schemes» [6-8] bedömdes alla kunna ge
viss ledning, dock utan att lösa proble-
met helt. 

Motvilja mot datorr egistrering
I dessa diskussioner ställdes stort

hopp till elektronisk biverkningsrap-
portering och »record linkage», som au-
tomatiskt skulle kunna ge tidig varning.
Motviljan mot och svårigheterna för-
knippade med dataregistrering har
emellertid lett till att detta hopp inte har
infriats. Diskussionen i Sverige efter
den senaste läkemedelsreformen visar
också att inte bara allmänhet och politi-
ker utan också läkare har svårt att accep-
tera att användningen av läkemedel re-
gistreras i ett centralt register. 

De stora läkemedelsföretagen har

emellertid lärt av erfarenheterna, och
har alla nu särskilda biverkningssektio-
ner. De senaste årens indragningar av
läkemedel i Europa har också gjorts på
initiativ av tillverkare, och oftast innan
skadorna blivit alltför omfattande. I
USA går det tydligen långsammare; de
nu aktuella indragningarna har inte
gjorts förrän nästan 20 miljoner patien-
ter (ca 10 procent av USAs befolkning)
utsatts för dessa långt ifrån riskfria me-
del [4]. 

Svårt få indikation 
på oväntatde effekter
En tid hoppades man att resultat av

djurstudier skulle ge åtminstone en in-
dikation på vilka oväntade effekter som
skulle kunna förekomma utöver de av-
sedda, farmakologiska. Omfattande ex-
perimentella studier både före och efter
indragning [8] gav emellertid inte nå-
gon ledning avseende vare sig zimeldin
eller praktolol, de två medel där företa-
gen i efterhand försökte förstå vad som
hade hänt.

Problemet är särskilt besvärligt när
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det är fråga om en helt ny sjukdomsbild
som drabbar andra organsystem än dem
som omfattas av preparatets terapeutis-
ka verkan. Ögonläkaren som får en pa-
tient med intressanta symtom tänker
inte på att denne också nyligen fått me-
dicin för sina led- eller hjärtbesvär. Där-
för dröjde upptäckten av biverkningar-
na av praktolol.

Skrämmande scenario
Man kan också tänka sig ett scenario

där den negativa effekten av en ny sub-
stans är en vanlig sjukdom som inte
uppfattas som läkemedelsbiverkning.
Om en ny blodtryckssänkande substans
orsakar dödlig arytmi i en frekvens av 1
på 1000 (alltför sällan för att uppmärk-
sammas före registrering), och medlet
ges till 1 procent av blodtryckspopula-
tionen, kommer akut död orsakad av lä-
kemedlet att förekomma i en frekvens
av 1 per 100000 individer i denna po-
pulation. 

En sådan ökning av incidensen av
akut död kommer inte att uppmärksam-
mas i denna population, där man oavsett
behandling väntar sig denna typ av
dödsfall. Inte ens när substansen ges till
10 procent av blodtryckspatienterna
kommer ökningen av plötslig död att
uppmärksammas. 

För att avslöja en sådan biverkning
fordras antingen kontrollerad uppfölj-
ning av stora, väl följda kohorter eller
konsekvent dataregistrering. Den av

Wilhelmsens grupp [9] påvisade ökade
dödligheten i den göteborgska blod-
tryckspopulationen efter fem till sju års
behandling skulle lika väl kunna bero
på de läkemedel som patienterna fått
under lång tid som på deras tidigare
sjukdom.

Bättr e samarbete
Tidigare förekom en viss rivalitet

mellan olika organ när det gällde att
rapportera biverkningar. Den av WHO
arrangerade biverkningsrapportering-
en, som sköts av Sverige i Uppsala, om-
fattar endast ett mindre antal av med-
lemsländerna (cirka 25). Framför allt
har många av de stora företagen varit
skeptiska [6] och fruktat att WHOs in-
blandning skulle kunna innebära att
rapporterna används mot företagen. I
USA, när det gäller enstaka länder, går
rapporten från förskrivaren till företa-
get, som sedan meddelar FDA. I Sve-
rige går rapporten till Läkemedelsver-
ket, som sedan meddelar företaget.

Ibland har kommunikationen mellan
företag och myndigheter varit usel, men
detta tycks ha förbättrats på senare tid
när alla inser att problemet är gemen-
samt. Det är också viktigt att varje läka-
re när han ser en ny sjukdomsbild tar en
detaljerad läkemedelsanamnes.

Det är inte svårt att helt instämma i
vad Wood [4] anför: 

Säkerheten med läkemedel kommer
inte att förbättras förrän man inser att
det är fråga om ett samarbetsprojekt
mellan myndighet, företag och förskri-
vare. Först när alla parter är överens
om att samarbeta i en öppen dialog kan
man lära av varandras erfarenheter för
att förbättra framtiden.

Fortfarande torde möjligheten att re-
gistrera användningen av alla nya läke-
medel att vara det enda sättet att upp-
täcka de oväntade effekter som de allt
verksammare substanserna med säker-
het kommer att ge i viss frekvens. 

Det fordrar dock att rädslan för regis-
ter övervinns hos både allmänhet och
läkare.
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Medicinsk kommentar är Läkartid-
ningens forum för signerade medi-
cinska ledare. Merparten av dessa är
beställda av redaktionen, och vi väl-
komnar förslag om aktuella frågor
som bör tas upp i denna form. Vi vill
där även fånga in och belysa aktuella
medicinska rön presenterade annor-
städes.
Finns något i din specialitet att kom-
mentera? Ta kontakt med redaktio-
nen innan du börjar skriva för att und-
vika dubbelarbete!


