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Evidensbaserad sjukvård har blivit
ett begrepp som omfattas av allt fler.
Det finns emellertid många som inte
riktigt inser vad begreppet omfattar. En
orsak till att begreppet inte är klart för
alla är sammanblandningen med det
världsomspännande nätverk som utgörs
av Cochrane Collaboration och dess
många centra. Cochrane Collaboration
sammanställer och sprider framför allt,
eller egentligen enbart, resultat av ran-
domiserade kontrollerade undersök-
ningar, vilket är något annat än evidens-
baserad vård. Det finns också andra som
inte vill instämma i att det är sådan sjuk-
vård vi skall rikta in oss på. En del av
dessa drivs av teoretiska invändningar,
andra anser sin kunskap och erfarenhet
vara av sådan kvalitet att den inte be-
höver granskas. Evidensbaserad vård
avser emellertid att klinikern hela tiden
skall vara a jour med den medicinska ut-
vecklingen.

Detta innebär att den som ger råd till
en patient, eller bestämmer om dennes
omhändertagande, baserar sitt ställ-
ningstagande på de bästa vetenskapliga
bevis som finns i relation till det pro-
blem som patienten står inför, eller in-
nebär.

För att kunna göra detta måste klini-
kern ha gjort en aktuell sökning i den
vetenskapliga litteraturen rörande det
problem han står inför, granska den lit-
teraturskörd han fått, och använda sig av
de bästa resultaten i denna. Finns det
randomiserade kontrollerade studier
som belyser det aktuella problemet, an-
vänds dessa. Det är dock långt ifrån
ovanligt att sådana saknas just för den
frågeställning som föreligger. Det gäl-
ler då att ur den vetenskapliga litteratu-
ren vaska fram det näst bästa, och så vi-
dare i en fallande skala av pålitlighet. I
många fall kan resultatet bli att han får
förlita sig på begränsade observations-
studier eller uttalanden av experter, det
sämsta alternativet av de fem till sex
man kan rangordna. Det viktiga i detta
förfaringssätt innebär att det råd som
ges till patienten är baserat på bästa till-
gängliga evidens, och att både kliniker
och patient vet om att det inte finns nå-
got bättre.

Lätt att förväxla
Trots missförstånd och viss kritik

omfattas begreppet evidensbaserad

sjukvård av så många att det blivit ett
tecken på kvalitet i sjukvården. Det är
därför illavarslande att försök pågår att
i stället introducera ett nytt begrepp som
är lätt att förväxla, nämligen erfaren-
hetsbaserad sjukvård. Detta är inte nå-
got annat än det gamla mantrat »veten-
skap och beprövad erfarenhet» och läm-
nar till slumpen vad som är erfarenhet.

Hoechst Marion Roussel AB har i en
broschyr (distribuerad med Dagens
Medicin, 1999-10-20) om behandling
av hjärtinsufficiens föreslagit att »Be-
handlingsrekommendationerna inom
hjärtsviktområdet bör vara erfarenhets-
baserade».

De har därvid stött sig på en uppsats
i ett supplement till Eur Heart J, vol 1,
Suppl Q, september 1999, som med all
sannolikhet tillkommit genom stöd från
företaget. Man kommer alltså i samma
situation som hypertoniskrået, som en-
visas med att avge rekommendationer
från expertkommittéer, baserade på ex-

perternas erfarenhet i stället för på en
systematisk, kritisk genomgång av ak-
tuell vetenskaplig litteratur. För att upp-
muntra till att utnyttja samma tvivelak-
tiga expertkunnande säger man vidare
att »Det finns ett behov av behandlings-
riktlinjer som stöd för införandet av er-
farenhetsbaserad hjärtsviktsbehandling
till alla patienter som behandlas med
ACE-hämmare, angående vilka doser
som ska användas och vilka behand-
lingsmål som ska uppnås».

Vore det inte bättre för kardiologer-
na att ta tjuren vid hornen och se till att
de tog fram evidensbaserade riktlinjer,
inte bara för ACD-hämmare, utan för
omhändertagande av alla patienter med
hjärtsvikt? Men då fordras förstås att de
måste vara helt fristående från läkeme-
delsföretag med ekonomiska intressen i
sammanhanget.

Lars Werkö
professor,
Stockholm

Erfarenhet eller evidens?
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Lars Werkö har med utgångspunkt i
en av Hoechst Marion Roussel utgiven
broschyr initierat en intressant debatt
om begreppet »evidensbaserad vård».

Vi beklagar att vår översättning till
ordet erfarenhetsbaserad (engelska:
evidence-based) tolkas som ett illavars-
lande försök att grumla begreppen. Det-
ta var inte vår avsikt. Ett försök med
»beläggsbaserad» kändes ej som bra
svenska och förpassades till pappers-
korgen.

I en värld full av anglicismer anser
Lars Werkö att »det gamla mantrat ve-
tenskap och beprövad erfarenhet» har
spelat ut sin roll. Detta kan dock disku-
teras, vi har alla lärt oss att vård skall be-
drivas enligt dessa riktlinjer!

Beprövad gäller än
Nyckelordet borde i så fall vara »be-

prövad». I likhet med Lars Werkö håller
vi med om att personlig erfarenhet som

bas ofta inte är ett tillräckligt stabilt un-
derlag. I ordet beprövad ligger väl myc-
ket av andemeningen med det som
Cochrane Collaboration och andra syf-
tar till, nämligen att genom noggrann
analys av det idag kända kunskapsma-
terialet få fram vad som för tillfället kan
fungera som en objektiv rekommenda-
tion eller riktlinje för vården? Det kan-
ske vore bättre att försöka definiera vad
som ryms bakom detta ord än att försö-
ka få struktur i tillvaron genom »seman-
tisk inflation».

Om det är en allmän uppfattning
inom den medicinska professionen att
»vetenskap och beprövad erfarenhet»
spelat ut sin roll kommer vi givetvis att
anpassa oss därtill. Det viktiga är det
bakomliggande budskapet, att dagens
behandling av patienter med hjärtsvikt
inte är optimal och i linje med dagens
kunskap. Som företag försöker vi spri-
da information om användningen av

Replik:

Oberoende experters arbete
viktig källa för oss



I ett inlägg föranlett av en av Hoechst
Marion Roussel AB utgiven broschyr
tar Lars Werkö till orda. Som ofta är fal-
let när han yttrar sig får han oss att fun-
dera.

Den ena delen av hans inlägg kom-
menteras uttömmande och väl av An-
ders Nilsson, medicinsk chef påHoechst
Marion Roussel. Jag delar hans uppfatt-
ning att vi kanske rentav kan låta det, i
dessa sammanhang, gamla hederliga ut-
trycket »beprövad» duga än i dag. Be-
prövad i meningen testad enligt tidsan-
passad standard, dvs adekvata veten-
skapliga metoder.

Det andra, som kan vara värt en
kommentar är påståendet att supple-
mentet »med all sannolikhet tillkommit
genom stöd från företaget». Vad beträf-
far Hoechst Marion Roussel har, som
framhålls av Anders Nilsson, intet bi-
drag utgått. Detta företag hade inte med
supplementet att göra, förutom att de
tyckte budskapet var värt att sprida.
Supplementet hade däremot, som så
ofta är fallet, stöd från annat håll.

Tillsammans med några andra, i ve-
tenskapliga sammanhang väl bevandra-
de personer ombads jag arrangera en
kritisk genomgång av användandet av
läkemedel för hjärtsviktsbehandling.
Utgångspunkten var kunskapen om att
ACE-hämmare i detta sammanhang un-
derutnyttjas såväl vad avser insättande
som dosering. En annan utgångspunkt
var att belysa om dokumentationen för
angiotensin-2-blockerare var tillräcklig
för bruk på indikation hjärtsvikt. Vi som
deltog i det diskussionforum som små-
ningom resulterade i supplementet hade

helt fria händer att formulera våra in-
lägg. Jag anser att debatten blev nyan-
serad och grundad på vad vi, om vi enas
om begreppet, kan säga utgå från en
»beprövad» bakgrund.

Medel saknas
En debatt, som skulle kunna följa, är

huruvida samhället tar ansvar för och
därmed avsätter medel till den här typen
av informationsspridning och om vi kan
acceptera stöd från industrin. Samhälls-
stödet till utbildning och fortsatt vida-
reutbildning av läkare är ej tillräckligt.
För närvarande fyller därför industriellt
stöd en viktig uppgift. Väsentligt är att
granska den information som meddelas
så att den inte blir en partsinlaga. Ac-
kreditering av utbildning diskuteras för
närvarande flitigt. Senast häromdagen
företrädde jag Europeiska kardiolog-
föreningen vid ett sådant möte i Euro-
paparlamentets lokaler i Bryssel. I detta
deltog, förutom representanter för pro-
fessionella läkarorganisationer, med-
lemmar i Europaparlamentet och kom-
missionen. En organisation, som god-
känner och poängsätter olika utbild-
ningsaktiviteter är att förvänta, liksom
en på inhämtad kunskap baserad recer-

tif iering av specialister. Ett problem är
dock brist på tilldelade resurser för den-
na, av alla parter välkomnade, aktivitet.

Tills vidare får vi därför vara glada åt
vad som bjuds. Att erbjudas möjlighet
till en kritisk genomgång av aktuell ve-
tenskaplig litteratur, att utföra detta till-
sammans med personer med god insikt
om aktuella undesökningar och att där-
efter kunna sprida budskapet tex i form
av en skrift, tjänar ett syfte. De rekom-
mendationer som lämnas är naturligtvis
inaktuella i det ögonblick nya under-
sökningar tillkommer, och processer av
detta slag måste därför vara återkom-
mande. Om kvaliteten av supplementet
kan man ha delade meningar. Jag anser
dock att det tillkommit i ett ärligt uppsåt
och utan påtryckningar, dvs att det ger
ett uttryck för den uppfattning som var
de individuella forskarnas i det ögon-
blick mötet avhölls.

Det är inte så sällan industriella, ve-
tenskapliga och kliniska intressen kan
förenas. Den här skriften är ett exempel
på detta.

Lars Rydén
professor i kardiologi,
Karolinska sjukhuset,
Stockholm
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våra läkemedel, och oberoende expert-
kommittéers arbete är för oss en viktig
källa. 

Att Lars Werkö hävdar att den refe-
rerade uppsatsen »med all sannolikhet
tillk ommit med stöd från företaget» är
knappast att anse som ett evidensbase-
rat yttrande…

För kännedom vill vi meddela att nå-
got stöd för expertgruppens möte eller
den refererade publikationen inte har
givits av Hoechst Marion Roussel.

Anders Nilsson
docent, medicinchef
Hoechst Marion Roussel AB

Kommentar:

Industriellt stöd – ej alltid att misstänkliggöra

I en korrespondensartikel i Läkartid-
ningen 38/99 pläderade Peter Aspelin
för en akademisering av specialistut-
bildningen. Akademiseringen skulle
bl a innebära att fakulteterna bestäm-
mer de medicinska specialiteternas an-
tal och innehåll, examinerar de blivande
specialisterna samt producerar och po-
ängsätter alla SK-kurser med medi-
cinskt innehåll. Arbetet skulle ske i
samråd med Läkarförbundets speciali-
tetsföreningar, som bla skulle få i upp-
drag att definiera olika medicinska äm-
nesområden och lämna förslag på SK-
kurser.

Aspelins huvudargument för denna
vittgående reform är att professionen
oberoende av statsmakterna skulle kun-
na definiera sina egna ämnesområden

och också få dem internationellt erkän-
da. Samtidigt säger dock Aspelin att So-
cialstyrelsen fortfarande skall definiera
vissa specialiteter och också »examine-
ra» (dvs utfärda behörighetsbevis) vil-
ket gör rollfördelningen oklar.

Gott samarbete nu
Jag sympatiserar inte med Aspelins

förslag. Jag är inte säker på att läkarnas
inflytande stärks genom att ansvaret
flyttas från en statlig myndighet (Soci-
alstyrelsen) till en annan (högskolan).
Samarbetet mellan Socialstyrelsen och
läkarorganisationerna har faktiskt varit
gott i specialistutbildningsfrågorna.
Specialitetsföreningarna och Läkare-
sällskapets sektioner har fått tillfälle att
spela en mycket inflytelserik roll i mål-

Läkarorganisationerna redo
ta ansvaret för SK-kurserna


