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DEBATT DEBATT DEBATT
framgår av Lancet-artikeln, en terapeu-
tisk fördel som ligger mycket nära den
som gäller för studien som helhet.

Kostnaderna
Det kostar för mycket, menar Kjell

Asplund. Själv tycker jag inte det är
doktorns uppgift att utifrån ekonomiska
överväganden ta ställning till om man
ska använda det ena eller det andra pre-
paratet innan ansvariga sjukvårdspoli-
tikter har bestämt sig för om vi ska för-
söka förbättra prognosen för den här ty-
pen av patienter. 

Om det finns ett politiskt beslut på att
inte rädda fler än vi kan göra med ASA
så är det ju OK. Men om ansvariga po-
litik er inte har deklarerat sin ambition
menar jag att den ansvarige läkaren i
första hand måste vara patientens före-
trädare.

Ta reda på riskfaktorerna
Kjell Asplund ifrågasätter inte studi-

ens kvalitet och heller inte att klopido-
grel de facto var överlägset ASA. Pro-
blemet är hur vi styr verksam behand-
ling till rätt patienter. När Kjell Asplund
hävdar att klopidogrel ska ges till pati-

enter som får biverkningar av ASA så
är detta inte en evidensbaserad rekom-
mendation. De i klopidogrelgruppen
som dog och de som fick hjärtinfarkt
eller slaganfall hade rimligen ingen nyt-
ta av sin behandling. 

En mer angelägen och konstruktiv
analys består i att ta reda på vad som kan
sägas utgöra riskfaktorer för dessa tera-
peutiskt misslyckade fall. Klinisk epi-
demiologi heter disciplinen. Kanske nå-
got för SBU?
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Vi läkare måste ta ansvar
– så att inte andra tar över
Lars Janzon föreslår – liksom

tidigar e hans Malmö- och Cap-
rie-kollega Folke Lindgärde [1]
– att vi som läkare ska bortse
från kostnaderna när vi förskri -
ver dyra läkemedel med liten
marginalnytta som klopidogrel.
Han gör det lätt för sig. 

Jag har en annan uppfattning. Som
läkare har vi att tänka inte bara på den
patient vi har framför oss utan också på
nästa – räcker resurserna för att behand-
la också honom/henne? Det går mycket
väl att som doktor ta med patienten i de
övervägandena, precis som Lars Janzon

föreslår. Också för den enskilda patien-
ten handlar det om marginalkostnad och
marginalnytta. 

Risk att vi får förmyndare
Än mer trängande är det att ta med

dessa aspekter när vi utformar lokala
vårdprogram och terapirekommenda-
tioner. Om vi som läkare följer Lars
Janzon och frånhänder oss allt ansvar
för läkemedelskostnaderna, så kan vi
vara fullständigt säkra på att andra be-
slutsfattare, med svag förankring i den
kliniska vardagen och med rudimentärt
kunnande, kommer att ta över. 

Den malmöitiskt lättsinniga inställ-
ningen till läkemedelskostnader är far-
lig för både läkare och patienter. Vi ris-
kerar att sättas under förmyndare.
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I Wollmers och medarbetares artikel
om PET-diagnostik vid cancer (Läkar-
tidningen 16/00, sidorna 1946-8) är det
konceptuellt inte svårt att hänga med i
författarnas entusiasm för denna teknik;
en biologisk funktionell avvikelse i tu-
mörvävnad exploateras för förbättrad
diagnostik. Det är också lätt att förstå att
PET-tekniken är ett kraftfullt forsknings-
verktyg för att studera omsättningen av i
stort sett alla tänkbara substanser.

PET i rutinmässigt bruk?
Artikeln uppfattas emellertid i första

hand som en argumentering för att PET
rutinmässigt bör användas i cancer-
diagnostik, och här blir det svårare att
hänga med. Vilka krav borde man ställa
för att en ny diagnostisk metod ska in-
lemmas i rutinsjukvård? 

Följande kan verka rimligt: metoden
ska, om den inte har t ex uppenbara tek-
niska eller ekonomiska fördelar, ha
bättre diagnostiska prestanda, uttryckt i
termer av sensitivitet och specificitet,
än referensmetoderna. 

Vidare bör den adderade informatio-
nen leda till ändrad handläggning, vil-
ken ska vara till nytta för patienten.
Slutligen bör en ny metod inte innebära
oproportionerliga risker för patienten
eller ta orimligt stora resurser i anspråk.
Dokumentationen bör komma från kon-
trollerade kliniska studier av god kvali-
tet.

Jämförelse intressant
Om PET-diagnostik vid cancer upp-

fyller sådana krav får man av artikeln
mycket begränsad information. Det
framhålls att det »för många patient-
grupper finns riklig dokumentation som
styrker det diagnostiska utbytet av PET-
undersökningar …». Det hade varit
lämpligt att relativt detaljerat få genom-
gånget hur PET prestandamässigt står
sig jämfört med tex dator- och magnet-
resonanstomografi, och vid vilka tumör-
typer och lokalisationer som överlägsen-
het finns bevisad i jämförande studier. 

Vidare anges att tex försäkrings-
bolag ersätter allt fler PET-undersök-
ningar, att antalet undersökningar ökar
snabbt, att införandet av tekniken
»...givetvis föregåtts av noggranna 
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överväganden» samt att PET är kost-
nadseffektivt. Det hade varit intressant
att få ta del av bakgrunden till de två se-
nare konstaterandena. Att en viss metod
kommer till omfattande användning i
sjukvården och finansieras av samhälls-
institutioner är knappast en garant för
att metoden håller måtten. Högdosbe-
handling av bröstcancer är ett aktuellt
exempel inom onkologin. 

Patientnyttan inte självklar
Det är inte självklart att den förmo-

dat högre diagnostiska känsligheten hos
PET medför patientnytta. Ett exempel

är att kontrollerade studier vid bröst-
och kolorektalcancer visat att tidigare
upptäckt av recidiv inte medför någon
överlevnadsförlängning, förmodligen
på grund av dåliga terapimöjligheter i
denna situation. Diagnostik bör alltså
sättas in i sitt totala kliniska samman-
hang för att vara möjlig att bedöma i ett
nyttoperspektiv.

Evidensbaserad diagnostik?
Det finns idag en stark och välmoti-

verad rörelse mot »bevisbaserad» medi-
cin. En metod ska i kliniska studier av
god kvalitet ha visats vara till nytta för

patienten för att kunna motivera en plats
i rutinsjukvård. 

Man får lätt känslan att diagnostik-
området fortfarande inte fullt omfattas
av denna rörelse. Kanhända uppfyller
PET-diagnostik vid cancer redan rimli-
ga dokumentationskrav, men författar-
na hade då med fördel kunnat ägna mer
av sin artikel åt en genomgång av detta
underlag.

Peter Nygren
leg läkare, docent, universitetslektor,
enheten för onkologi, Akademiska
sjukhuset, Uppsala
peter.nygren@medsci.uu.se

PET-reklam utan substans
I Läkartidningen 16/00 (sidorna

1946-8) sjunger två kliniska fysiologer
från Malmö och två nuklearmedicinare
från Milano PET-undersökningens lov
vid utredning av cancer. En stor del av
artikeln utgörs av två fallbeskrivningar
samt påståenden som inte är styrkta av
den mycket korta litteraturlistan.

Det är anmärkningsvärt att en stor
rubrik om snabb ökning av metoden i
kliniken (explosionsartad ökning i
Nordamerika och inom EU) under-
byggs av en uppsats från 1978, en var-
dera från 1996, 1997 och 1998 samt en
från 1999. Samtliga dessa är publicera-
de i nuklearmedicinska tidskrifter. Den
enda referensen från 1999 handlar om
sockeranvändning av lungorna hos sep-
tiska råttor(!), författad av en grupp där
två av författarna ingår.

Påståendet att flera undersökningar
styrker att det är kostnadseffektivt att
utnyttja PET i tumördiagnostik saknar
relevans, liksom att det »för många pa-
tientgrupper finns riklig dokumentation
som styrker det diagnostiska utbytet av
PET-undersökningar i termer av sensiti-
vitet och specificitet». Den snabba ök-
ning av metoden man omnämner (utan
referens) gäller Italien, Tyskland och
USA, inte till resultat av utvärdering av
den i länder detta håller på att bli regel.

Hösten 1999 publicerade brittiska
»Health Technology Assessment R&D
HTA Programme» en utredning om
PET [1], där man konstaterade att det
ännu inte finns något vetenskapligt håll-
bart underlag för spridning av metoden
i kliniken. Slutsatsen blev att den endast
bör användas i väl planerade kliniska
kontrollerade studier för att säkerställa

att kunskaperna om den snabbt ökas på
ett sådant sätt att man bedöma dess vär-
de.

SBU deltar i ett INATHA-projekt om
spridningen av PET som är under tryck-
ning [2]. I detta undersöks bland annat
tillgången till metoden i de länder som
täcks av INATHA. I Läkartidningen
sägs att det endast finns två PET-enhe-
ter i Sverige. Enligt de undersökningar
som SBU gjort finns i Sverige f n fem
PET-kameror varav en i Lund, som
dock inte lär fungera. (Det är väl den
som omnämns som »den första genera-
tionens gamma-/positronkameror» som
finns utanför Uppsala och Stockholm.)

Endokrina tumörer
I en volym av Alert som just distri-

buerats från SBU omnämns att PET-
skanning för diagnostik av endokrina
tumörer är under utredning av Alert-rå-
det (Thomas Ihre, ordförande) [3]. Re-
dan att metoden fortfarande är under be-
dömning av Alert-rådet innebär att det
är fråga om en metod som fortfarande är
under utprövning, även internationellt,

vilket också understrukits i den brittis-
ka HTA-publikationen [1]. 

Redaktionen för Läkartidningen
skulle alltså ha kunnat informera sig om
den litteratur som finns tillgänglig, in-
nan man godkände artikeln för publi-
cering. I dessa dagar av evidensbaserad
sjukvård hade jag inte väntat mig att Lä-
kartidningen skulle sprida reklam för en
metod som inte är tillräckligt utprövad
– till och med på tidningens omslag.

Lars Werkö
professor, Stockholm
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Syftet med vår lilla artikel i Läkar-
tidningen (16/00, sidorna 1946-8) om
PET i utredning av cancer var inte att ge
området en fullständig  vetenskaplig ge-
nomlysning – det vore omöjligt inom
tillgängligt utrymme och säkert också
fel forum. 

Vårt syfte var i stället dels att för-

medla basal kunskap till kolleger som
inte kommit i nära kontakt med området
och som kanske inte känner till den in-
ternationella utvecklingen, dels att
väcka debatt om utvecklingen i Sverige. 

Reaktionerna visar att vi lyckats i
den senare avsikten. Lars Werkös kom-
mentarer visar även att vi tyvärr miss-
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Kommer Sverige att hänga med i utvecklingen?
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