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lagd till receptfri status i åtminstone åtta
länder inom EU. Även Läkemedels-
verket i Sverige har i ett preliminärt ut-
talande sagt att ketoprofen gel kan vara
lämplig för receptfrihet. Säkerhetspro-
filen är då av avgörande karaktär.

Om biverkningarna
Formuleringen »inga vanligt före-

kommande biverkningar» följer den av
Läkemedelsverket godkända och ve-
dertagna indelningen av biverkningar.
Kategorierna är: vanligt förekomman-
de, mindre vanligt förekommande och
sällsynta. 

Zon gel saknar enligt godkänd pro-
duktresumé »vanligt förekommande bi-
verkningar». (Enligt Swedis, 1999-03-
10, finns inga systemiska biverkningar
rapporterade i Sverige.)

Zon gel är till skillnad frånOrudis
gel parfymfri – Zon innehåller ej laven-
delolja – har ett lägre pH närmare hu-
dens naturliga pH samt ett lägre pris.
Dessa skillnader påtalas i annonsen.
Parfymen lavendelolja »kan orsaka
svåra överkänslighetsreaktioner» [2]. 

117 fall rapporterade i Sverige
Enligt svensk biverkningsstatistik

SWEDIS finns 117 fall (1999-03-10)
rapporterade för ketoprofen gel (Oru-
dis) av totalt ca 1 miljon sålda tuber.
Samtliga fall var av hudkaraktär. Inga
systemiska biverkningar finns rapporte-
rade. 

Av de 117 fallen hade 88 (75 pro-
cent) för lång behandlingstid (upp till 8
månader istället för 1 vecka). I 24 fall
kunde ett samband med solande miss-
tänkas, varav 8 fall med korrekt behand-
lingstid. I 6 fall var behandlingstiden
okänd och 11 fall hade för lång behand-
lingstid.

Enligt den engelska läkemedels-
myndigheten (MCA) finns 74 biverk-
ningar inrapporterade för topikalt admi-
nistrerad ketoprofen under tiden no-
vember 1991 till och med juni 1998.

Informationsfrågan 
Jan E Wahlberg ställer frågan hur

man som läkare skall informera sig.
Fasstext har distribuerats via LINFO,
och annat tryckt material (bla bipack-
sedel) med mer omfattande information
än vad en annons kan ge utrymme för,
inklusive varningar för solexponering,
har inför lanseringen distribuerats till
läkare och apotek. 

Vidare informeras läkare och apo-
tekspersonal kontinuerligt via personli-

ga besök om hur medlet skall användas.
Likaså uppdateras de alltmer förekom-
mande programvarorna för receptför-
skrivning kontinuerligt med Fasstexten.
Bipacksedel i varje förpackning varnar
för solande.

En annons är inte fullständig
Enligt branschens regler för läke-

medelsinformation och gängse praxis
anges inte all information, såsom dose-
ring, hantering, eventuella kontraindi-
kationer, eventuell varning och försik-
tighet osv, i en annons. 

Annonsen får ses som ett led i en in-
formationsgivning och som en informa-
tionskälla, dock ej den enda och utan att
göra anspråk på att vara komplett.

Rita Axelsson
Antula Healthcare, Stockholm
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I Läkartidningen 49/99 framförde
Göran Dahl viktiga synpunkter på
listningens effekter, utifrån en veten-
skaplig studie i Family Practice
(1998;15:192-7). Den visade att
listning försvårade teamarbete, gav
ökade krav (från allmänheten) på lä-
karkontakt, drabbade utsatta grupper
– tunga patienter sållas bort, upp-
muntrade medicinskt tveksamma åt-
gärder samt att befolkningen inte
hade något emot att gå ifrån listning.

I svaret från SFAM framhålls att
WONCA förordar listning. Men vem
styr denna organisation? Hur pass re-
presentativ är WONCA för svenska
förhållanden?Vidare betonas att pa-
tientens ställning stärks när denne får
välja på vilken lista han ska teckna
sig. Men sådan rätt fanns redan före
husläkeriet. Och vilka patienter har
fått en starkare ställning: de utsatta
grupperna eller de verbalt begåvade?

Geografiska faktorers roll
DLFs ordförande menar att list-

ning synliggör arbetsbelastning. Jag
tillåter mig betvivla den satsen, så
länge icke geografiska faktorer –
främst närhet till sjukhus –är inräk-
nade. Betänk en vårdcentral i stor-
stad eller en annan helt lasarettsnära
vårdcentral. 

En sådan skulle säkert kunna ha
3 000–4 000 medborgare på sina lis-
tor, utan något hårdare arbete, efter-
som en mycket stor del av dessa lis-
tade medborgare skulle föredra att

uppsöka sjukhus även för sina »pri-
märvårdskrämpor». (Sjukhuset har
sin status, närhet och specialiststäm-
pel.) Men en vårdcentral i glesbygd
skulle gå på knäna med en sådan
lista/doktor!

Per G Swartling framhåller denna
skillnad (i Distriktsläkaren 8/99, sid
19 och 22) mellan t ex Tierp (6 mil
från sjukhus) och Uppsala: »Det är
svårt att jämföra siffror. Förutsätt-
ningarna kan vara så olika», »Nästan
all vårdtygnd kom på VC (Tierp). I
Uppsala var läget ett annat», »I skug-
gan av Akademiska sjukhuset var det
inte så enkelt för mig att utveckla all-
mänmedicinen».

Med andra ord: listningen kan ej
på ett rättvisande sätt ange arbets-
belastningen! Många fler faktorer
måste vägas in. Följaktligen kan lis-
tan ej heller vägleda vid den kom-
mande bemanningsökning inom all-
mänmedicinen som DLF säger sig
hoppas på. Carl Erik Thors anar
kanske detta då han skriver: »Områ-
desansvar har fungerat bra i gles-
bygd».

Det är värt att notera att varken
SFAM eller DLFanger någon veten-
skaplig studie angående listningens
förträfflighet. Endast personliga er-
farenheter från Västmanland, som
måhända kan vara svåra att generali-
sera. Och som må jämföras med
Per G Swartlings långa erfarenhet.

Roland Levin
distriktsläkare, Överum

Avspeglar listan arbetsbelastningen?
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