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arbetsgivare. Tiden från det att beställa-
ren börjar fundera över nytt förfråg-
ningsunderlag tills en eventuell ägare
tar över kan beräknas till 1,5–2 år. Un-
der denna tid lever personalen i osäker-
het om framtiden. Det är troligt att det-
ta kommer att öka den psykiska pres-
sen.

❑ Om ett bolag har byggt upp en
verksamhet med lokaler, utrustning, ut-
bildad personal etc, men ett annat bolag
vinner anbudet, kan det första bolaget
bli underentreprenör åt det andra. Per-
sonalen blir kanske leasad.

❑ Ägarna måste ta en stor del av sin
arbetstid för att arbeta med anbud. 

❑ I ett personalägt företag riskerar
ägarna att få gå om en ny entreprenör
vinner avtalet. 

❑ Det är troligt att dessa förhållan-
den kommer att leda till att folk börjar
söka sig bort då det blir dags för ny upp-
handling. Kanske vill man vara kvar hos
gamla arbetsgivaren eller så är man inte
nöjd med de anställningsvillkor man er-
bjuds. Rörligheten kommer att öka, det
blir svårare att bygga upp välfungeran-
de team och svårare att bygga upp sam-
verkan med omvärlden.

Läkar na får konsultroll
❑ Så länge läkarbristen kvarstår

kommer läkarna att välja sin arbetssitu-
ation och välja bland tilltänkta arbets-
givare. Genom att byta arbetsplats ofta
kommer de att i praktiken fungera som
konsulter eller inhyrda läkare, utan
långsiktigt ansvar för verksamheten. På
detta sätt avsäger de sig ledarskapet.

❑ De läkare som vill vara ledare kan
inte räkna med någon naturlig karriär i
kraft av sin erfarenhet och duglighet.
Det kommer att ställas högre och andra
krav på den som vill förena ett chefskap
med läkararbetet.

❑ Fackens roll kommer att försva-
gas. Medbestämmandelagen reglerar
förhållandet mellan arbetsgivare och
anställd och gäller de producerande en-
heterna, oavsett driftsform. När det gäl-
ler upphandling av landstingsdriven
verksamhet har facken rätt att vara med
i processen, att påverka förfrågningsun-
derlag mm. Det är tveksamt om man
kommer att ha kvar denna möjlighet då
det gäller upphandling av en verksam-
het som redan bedrivs i privat drift. Så
länge som beställaren har användning
för de fackliga företrädarnas kompetens
är det dock troligt att facken får behålla
sin möjlighet till inflytande.

❑ Yrkesinspektionens inflytande
kommer att försvagas. Ett föreläggande
från Yrkesinspektionen följer inte med

till den nya ägaren/entreprenören. Vid
verksamhetsövergång krävs ny anmä-
lan och ny inspektion av verksamheten
innan föreläggande kan göras.

❑ I Stockholm finns det läkare som
är sakkunniga åt sjukvårdsstyrelsen. En
del av dem arbetar deltid inom produk-
tionen. Detta kommer med säkerhet att
ifrågasättas i framtiden, då de kan tän-
kas få otillbörlig information i upp-
handlingsärenden. Det troliga är att
man måste välja sida: produktion eller
beställare. 

Samhällsperspektivet
Privatiseringen har viktiga samhälls-

perspektiv, som oftast glöms bort i de-
batten:

❑ Det finns risk att vården försämras
och blir dyrare: sämre kontinuitet, säm-
re samordning, ökade kostnader för ad-
ministration. Patienterna och skattebe-
talarna drabbas. 

❑ Det är inte självklart att privata fö-
retag erbjuder sig att delta i forskning
och utbildning. Det troliga är att de i så
fall vill ha en 100-procentig ekonomisk
täckning. Om inte detta ingår i avtalen
är det risk att kvaliteten på den medi-
cinska utbildningen kommer att sjunka
drastiskt allt eftersom allt mindre vård
blir kvar i offentlig drift.

Solidariska finanseringen
❑ Det står varje privat vårdgivare

fritt att erbjuda vård till andra finansiä-
rer, t ex försäkringsbolag. De som har
råd kommer då att betala en försäkring
för att få snabb och god vård när de be-
höver den. Men då kommer de inte vil-
ja betala skatt för sjukvård, eftersom de
redan betalar den via försäkring. Det
finns risk att röster höjs för sänkning av
sjukvårdsavgift/-skatt och då förlorar vi
den solidariska finansieringen. Det blir
mindre pengar till sjukvård för dem som
inte kan betala försäkringar. A- och B-
lag bland patienterna skapas. 

❑ En kvalificerad upphandlings-
administration måste byggas upp hos
finansiären. Det är troligt att den blir
större än en förvaltningsadministra-
tion. Även producenterna måste bygga
upp upphandlingsadministrationer. All
denna administration skall betalas ur
samma »påse pengar» som sjukvården.
Eftersom detta är en i längden ohåll-
bar situation kommer man säkerligen
så småningom att lägga över finansi-
eringen på privata försäkringsbolag.
Dessa har möjlighet att träffa och för-
länga vårdavtal med producenterna,
vilket ofta är mer konstruktivt än upp-
handling.•
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Läkemedelsval
– av vem, för
vem och till
vilk et pris?
Många aktörer har synpunk-

ter på de ökande läkemedels-
kostnaderna och somliga har
också utarbetat råd och direktiv
för att hejda utvecklingen. Hit-
tillsvarande listor och anvis-
ningar ter sig dock alltför statis-
ka och ofullständiga. Vassare
verktyg kan erbjudas genom
den nya IT-teknologin som utar-
betat olika program som stöd åt
förskri varen.

Debatten kring orsakerna till läke-
medelskostnadernas till synes ohäm-
made ökning pågår sedan några år i så-
väl dagspressen, facktidskrifter och vid
otaliga konferenser lokalt och interna-
tionellt. Till aktörerna räknas bland
andra de betalande landstingen, den
producerande läkemedelsindustrin
samt flitigast olika s k experter, vilka är
utsedda av landstingen som rådgivare
och är representanter i frågor som gäller
läkemedel på lokal, regional och natio-
nell nivå.

I Stockholms läns landsting finns
fyra läkemedelskommittéer samt
LÄKSAK (Läkemedelssakkunniga i
Stockholms läns landsting). Staten del-
tar också i debatten genom organisatio-
ner som Nepi (Nätverk för läkemedel-
sepidemiologi), SBU (Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering) och Lä-
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kemedelsverket. De senare har mer
auktoritativa åsikter. 

De egentliga »huvudaktörerna», dvs
de bidragande skattebetalarna/patien-
terna och den förskrivande läkarkåren,
har dock förblivit förvånansvärt tysta i
denna fråga.

Var kan läkaren finna stöd?
Läkarna har en författningsstadgad

rätt att förskriva läkemedel. Vid det en-
skilda mötet med patienten avgörs be-
handlingen eller behandlingsprogram-
met individuellt eller i samråd med kol-
leger. När beslutet meddelas patienten
är det ett av de känsligare ögonblicken i
relationen läkare–patient. 

Kunskap om terapins genomslags-
kraft, tolerabilitet, följsamhet och kost-
nadseffektivitet samt kunskap om se-
naste forskningsrön och beprövad erfa-
renhet måste vägas in. Denna uppgift
kan tyckas orimlig mot bakgrund av den
explosionsartade ökningen av nyheter
inom farmakologi och farmakoterapi. 

Med undantag för vissa farmakote-
rapiintensiva specialister, såsom inter-
nister och psykiatrer, har den pressade
läkarkåren, framför allt bland allmänlä-
karna, kanske mindre tid för dessa över-
väganden. 

Frågan är då var stöd och uppdaterad
kunskap kan hämtas.

Läkemedelskommittéerna
Läkemedelsindustrin står för en stor

del av vidareutbildningen av läkarna.
Denna är i stort berömlig och oklander-
lig, men misstanken eller risken för pro-
ducentbunden propaganda och förtäckt
marknadsföring finns alltid. Ett embryo
till obunden läkemedelsinformation
finns i läkemedelskommittéernas verk-
samhet. 

År 1996 lagstadgades att varje lands-
ting skulle ha minst en läkemedelskom-
mitté, vars uppgift är att vara rådgivan-
de till kommuner/landsting samt att ge
alla berörda producentobunden infor-
mation och utbildning samt upprätta
läkemedelslistor och vårdprogram.
Rekommendationerna skall vara sk
evidensbaserade samt ta hänsyn till alla
relevanta faktorer, inte minst kostnads-
effektivitet och säkerhet.

Trubbiga instrument
Kommittéernas instrument är dock

alltför trubbiga. Informationsmöten an-
ordnas där s k baslistor för läkemedels-
val presenteras och fastställs. Urvalet
följs sällan av motiveringar, görs ej i full
öppenhet och diskussioner är sällsynta.
I baslistorna kan en fotnot förekomma

angivande att läkemedlet är billigare.
Bland specialister ter sig baslistorna
professionellt kontroversiella från vård-
kvalitativ synpunkt, och vissa preparat-
val uppfattas i ett större perspektiv inte
heller vara ekonomiskt försvarbara.

Varje läkare med elementärt profes-
sionellt ansvar kan naturligtvis inte föl-
ja en baslista bokstavligt om den inte
överensstämmer med hans egen upp-
fattning om vetenskap och beprövad
erfarenhet i det enskilda behandlings-
fallet.

Exempel på kritik
mot anvisningar
Mot baslistor och anvisningar finns

det ett otal exempel på kritiska syn-
punkter både avseende urval av referen-
ser, studiernas ofullkomlighet, vård-
kvalitetsfrågor och övergripande kost-
nad–nytta-analys. Av utrymmesskäl in-
skränker vi oss till ett par exempel ur
verkligheten.

Hypertonibehandling
Diuretika och betablockerare är re-

kommenderade förstahandspreparat
vid behandling av essentiell arteriell
hypertoni. Trots det förskrivs kalcium-
antagonister i stor utsträckning som
förstahandsmedel och till hög kostnad,
enligt Nepi [1]. Vidare påstår samma
organisation att de patienter som be-
handlas med kalciumantagonister får
sämre livskvalitet och utsätts för fler s k

endpoints (komplikationer till det höga
blodtrycket) än de som behandlas med
betablockerare. Priset må vara högre,
men Nepi selekterar en enda studie som
underlag för bedömning angående livs-
kvalitet och »endpoints». Det ter sig
onekligen tendentiöst att vinkla en upp-
fattning på detta sätt.

I Frankrike är kalciumantagonister
sedan länge de mest använda blod-
tryckssänkande medlen enligt fransk
förskrivningsstatistik[2], samtidigt som
morbiditeten och mortaliteten i hyperto-
nisjukdomens följdsjukdomar är lägre
än i många andra länder inklusive Sve-
rige, »en annan fransk paradox» [3].

Vidare har nyligen en stor multicen-
terstudie rapporterats, NORDIL, som
visar att kalciumantagonister är lika ef-
fektiva och ger 20 procent lägre morbi-
ditet beträffande slaganfall än äldre
antihypertensiva [4].

Neuroleptikabehandling
SBU hävdar med stöd av sin neuro-

leptikarapport från 1997 att neurolepti-
ka saknar behandlingsvärde vid icke-
psykotiska tillstånd, och att den allvar-
liga biverkningen tardiv dyskinesi är så
vanligt förekommande även vid dessa
tillstånd att neuroleptika av denna an-
ledning endast kan anses indicerade vid
svåra psykotiska tillstånd [5]. 

Denna kategoriska slutsats saknar
stöd såväl i den egna rapporten som i
samlad klinisk erfarenhet [6] och upp-
daterad forskning på området. Tidigare
i år publicerades en värdefull samman-
ställning av nyare kunskaper om olika
faktorer som bidrar till uppkomsten av
tardiv dyskinesi (TD) [7]. 

Frekvensen av spontana dyskinesier
hos obehandlade patienter med schizo-
freni från 14 olika studier visar att fre-
kvensen av TD är 4 procent vid första
skovet, 25 procent hos patienter mellan
30 och 50 år samt ända upp till 40 pro-
cent hos patienter över 60 års ålder. 

Det kan tänkas att TD är ett symtom
på hjärnskada, ett »hard neurological
sign», som åtföljer patienter med vissa
schizofrenier och kognitiva störningar.

Dessa senare rapporter visar att det
kan finnas en vetenskaplig förklaring
till varför vi inte ser några tardiva dys-
kinesier vid lågdosbehandling med
neuroleptika vid icke-psykotiska till-
stånd utan kognitiva störningar. Den
höga frekvensen av spontana dyskinesi-
er hos obehandlade patienter med schi-
zofreni kan tala för att neuroleptika inte
spelar den största rollen vid uppkomst
av tardiva dyskinesier. 

Trots ovanstående data, som skulle

Vad är bästa receptet för begränsning
av de ökande läkemedelskostnaderna? 
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kunna innebära en helt ny förståelse för
uppkomstmekanismerna för tardiv dys-
kinesi, baserar sig Läkemedelsverkets
påminnelseanvisningar i neuroleptika-
frågan till läkarkåren i Info 8/99 [8]
fortfarande på SBUs tolkning av sin
egen rapport från 1997.

SBU tycks på tills vidare obegripliga
grunder vilja eliminera en grupp av
läkemedel trots att de fortfarande har ett
visst användningsområde vid icke-psy-
kotiska tillstånd och är anmärknings-
värt billiga, välbeprövade och biverk-
ningsfria.

Styrning från 
LÄKSAK och landsting
Att baslistorna främst skulle vara till

för kandidater och AT-läkare (som an-
tytts tidigare) motsägs i olika konkreta
sammanhang. Ett absurt inlägg i debat-
ten presenteras av företrädare för
LÄKSAK [9]. På fullt allvar har man
»beräknat att en god följsamhet till årets
baslista kan innebära kostnadsbespa-
ringar motsvarande driften av 30 vård-
centraler ... ».

Ett så förenklat synsätt har ingen för-
ankring i den kliniska verkligheten. Om
specialister skulle åsidosätta sin kun-
skap i differentialdiagnostik och farma-
koterapi  och följa en ofullkomlig bas-
lista, skulle detta sannolikt föra med sig
en större total sjukvårdskostnad än den
nuvarande [10].

Det förekommer att landstinget de-
monstrerar en helt oförblommerad och
sannolikt lagstridig styrning av läka-
rens yrkesutövning i vårdavtal med pri-
vata specialistläkare. I avtalen stadgas
dels att »vårdgivaren ska tillämpa de
rekommendationer som sjukvårdsom-
rådets läkemedelskommitté utfärdar»,
dels att »vårdgivaren skall beakta och
följa de rekommendationer som fram-
går av SBUs (Statens beredning för me-
dicinsk utvärdering) undersökningar
inom specialiteten». 

Bakgrunden till 
läkemedelskostnaderna
Vi finner det orättmätigt att lands-

tinget så ensidigt kritiserar läkarkåren
för skenande läkemedelskostnader när
den står för vetenskaplig utveckling och
en patientorienterad vårdkvalitet med
vinnläggande om att ge allt fler lidande
människor en bättre vård. I den svenska
sjukvårdsapparaten finns säkert stora
besparingar att göra på andra områden,
t ex i Apoteksbolaget och landstings-
administrationen. 

Om besparingar i den allmänna sjuk-
försäkringen kommer att ske genom

styrande baslistor för specialister, kom-
mer vårdkvaliteten på det farmakotera-
peutiska området att bero på om patien-
ten själv eller ett privat sjukförsäkrings-
system betalar.

Vassare verktyg 
Trots ovanstående kritik instämmer

vi i behovet av ett ökat kostnadsmedve-
tande hos läkarkåren vid förskrivning
av läkemedel, dock med bibehållen pro-
fessionell integritet och värnande om
bästa vårdkvalitet för patienten.

Vi bör försöka finna nya vassare
verktyg som stöd åt förskrivande kate-
gorier i valet av behandling. IT-teknolo-
gin är en utmärkt bas i detta avseende.
Fass’ producentbundna läkemedelsmo-
nografier, och Janusprogrammet i
Stockholms läns landsting (diagnosre-
laterade producentobundna läkeme-
delsmonografier) finns redan tillgängli-
ga via Internet. Liknande program finns
i andra landsting. 

I England används sedan 2–3 år Pro-
digy som utvecklats i samarbete mellan
National Health Service (NHS), New-
castle University och IT-företag [11].
Dessa instrument är dock statiska och
möjliggör ej avvägning av fakta för te-
rapival. Interaktiva systemlösningar
möjliggör att objektiva faktabaserade
beslut kan fattas. I dessa kan olika fak-
torer av betydelse för terapivalet avvä-
gas (effektivitet, tolerans, säkerhet, an-
vändarvänlighet, pris, lokal terapitradi-
tion, individanpassning). 

Matrixmetoder som Maut [12], Soja
[13] och InforMatrix [14] är nyligen

publicerade och används i detta syfte.
InforMatrix har bland annat använts i
bedömningen av antidepressiva vid be-
handling av depression [15]. Läkemed-
len rangordnades i förhållande till fast-
ställda kriterier [14] baserade på klinisk
och publicerad erfarenhet (EBM, evi-
densbaserad medicin). Utfallet är bero-
ende av vilka förskrivarkategorier som
värderar. 

Tekniken är relativt smidig och
snabb. Den medger deltagande på upp
till 50 personer och kan användas i oli-
ka gruppsammansättningar såsom läke-
medelskommittéer, specialister, all-
mänläkare etc. Faktabasen kan uppda-
teras med nya insikter och forsknings-
rön, och resultaten kan utan tidsspillan
lätt omprövas. Metoden har redan fått
fäste i Sverige, och rätt använd kan den
ge vinst både för samhället och patien-
tens vårdkvalitet. 
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’’ Varje läkare med ele-
mentärt professionellt an-
svar kan naturligtvis inte
följa en baslista bokstavligt
om den inte överensstäm-
mer med hans egen uppfatt-
ning om vetenskap och be-
prövad erfarenhet i det en-
skilda behandlingsfallet.’’
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Replik 1:

LÄKSAK främjar klok läk emedelsbehandling
med kunskap och vassa IT-verktyg
Marianne Frisk och Anders

Strömstedt är i sitt inlägg kritis-
ka mot läkemedelskommittéer-
nas arbete och apostroferar di-
rekt LÄKSAK (Läk emedels-
sakkunniga) i Stockholm. 

Det är självklart att läkare ska be-
handla patienter utifrån perspektivet att
läkemedel bör ha den del av vårdens re-
surser som deras medicinska nytta bi-
drar med. Detta kräver prioriteringar,
och då är det naturligt att förskriva lä-
kemedel med väldokumenterade effek-
ter och till bästa pris. Det ger ekono-
miskt utrymme för användning av inno-
vativa men ofta dyrare läkemedel – t ex
för behandling av multipel skleros eller
särskilt svårbehandlade patienter. 

Baslistorna ett hjälpmedel
De s k baslistorna är en hjälp för för-

skrivarna att välja läkemedel ur den te-
rapeutiska arsenalen – en konsument-
upplysning. Rekommendationerna byg-
ger på kritisk värdering av litteraturen,
där valen motiveras och bl a återges på
LÄKSAKs och läkemedelskommittéer-
nas webbplats för läkemedelsinforma-
tion (www.janusinfo.org).

LÄKSAKs rekommendationer och
dess konsensusutlåtanden utarbetas av
våra 22 expertgrupper, där landstingets
ledande experter deltar. Dessa är i flera
fall nationella och internationella auk-
toriteter inom sina respektive områden. 

Från och med i år finns i Stockholm
en gemensam lista över rekommendera-
de basläkemedel – Bassortiment 2000
(www.janusinfo.org). 

De totala läkemedelskostnaderna
inom Stockholms läns landsting upp-

gick till 4,5 miljarder kronor år 1999.
Kostnaderna för protonpumpshämmare
var 96 miljoner kronor och för selektiva
betablockerare 31 miljoner kronor förs-
ta halvåret 1999. God följsamhet till
våra förstahandsval av dessa läkemedel
ger besparingar på många miljoner kro-
nor årligen. Vi är övertygade om att
Frisk&Strömstedt, liksom våra kolle-
ger, inser att det är klokt att behandla
med läkemedel som är både väl doku-
menterade och mer prisvärda än origi-
nalpreparaten.

IT-stöd vid förskri vning
Vi noterar att Frisk&Strömstedt plä-

derar för introduktion av kunskapsbase-
rade IT-stöd vid förskrivning av läke-
medel [1-5]. Detta är exakt LÄKSAKs
och landstingets strategi i Stockholm
sedan 1996. Vi är överens med förfat-
tarna om att det datoriserade förskrivar-
stödet i Storbritannien – Prodigy – är in-
tressant, men att dess funktionalitet kan
förbättras. 

LÄKSAK har initierat Janusprojek-
tet och är medicinskt ansvariga för in-
nehållet. Janus’ komponentbyggda för-
skrivartjänster omfattar flera delar, bl a
förskrivnings- och beslutsstöd som in-
tegreras med sjukvårdens journalsy-
stem, och elektronisk receptfunktion
enligt strikta säkerhets- och driftkrav
kopplad till receptserver som medger
att alla recept kan hämtas vid valfritt
apotek. 

Olycklig brist på strategi
Förskrivarstödet erbjuder i framti-

den unika möjligheter att utveckla både
klinisk läkemedelsforskning och kli-
nisk prövning. Det ligger därför i läke-
medelsindustrins intresse att, i samar-
bete med landsting och forskare, främja
utvecklingen av datoriserade system för
förskrivning och uppföljning. 

Svensk sjukvård, forskning och in-
dustri bör samverka så att enhetliga
krav på IT-strukturen – kommunika-
tion, öppenhet, säkerhet och kompo-
nentsystem – utvecklas inom läkeme-
delsområdet. 

Det är olyckligt att vi idag inte har en
nationell strategi för att sjukvården till-
sammans med medicinska högskolor,

expertorgan och telekommunikations-
industrin gemensamt ska kunna utveck-
la innovativa IT-stöd för svensk
sjukvård.

Främjar ökad kunskap
I LÄKSAK och läkemedelskom-

mittéerna i Stockholm har vi under se-
nare år kunnat förbättra stödet till våra
kolleger genom att till oss knyta bästa
expertis och genom utbildning, sympo-
sier och producentobunden information
främja ökad kunskap inom läkemedels-
förskrivningen.
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’’ Det är olyckligt att vi
idag inte har en nationell
strategi för att sjukvården
tillsammans med medicins-
ka högskolor, expertorgan
och telekommunikations-
industrin gemensamt ska
kunna utveckla innovativa
IT-stöd för svensk sjuk-
vård.’’
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ATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT
Replik 2:

Nonchalant och konstruerad kritik

Det illustrerande citatet i in-
lägget från Marianne Frisk och
Anders Strömstedt (F&S) tyd-
liggör författar nas orimliga
ståndpunkt: »Varje läkare med
elementärt professionellt ansvar
kan naturligtvis inte följa en
baslista bokstavligt om den inte
överensstämmer med hans egen
uppfattning om vetenskap och
beprövad erfarenhet i det en-
skilda behandlingsfallet.» 

Detta är ju ett invecklat sätt
att säga: Varje läkare kan suve-
ränt strunta i evidensbaserade
rekommendationer närhelst han
så tycker! 

F&S är lika nonchalanta när de kon-
struerar sin kritik av de instanser som
utger sådana rekommendationer. Vi be-
gränsar oss här till deras kritik av NEPI.

Sanningen om NEPI
och kalciumantagonisterna
Enligt F&S skulle NEPI döma ut

kalciumantagonisterna i blodtrycksbe-
handlingen på basis av en enda studie
som visat sämre livskvalitet och fler
komplikationer än hos patienter som
behandlats med betablockerare. San-
ningen är den att NEPIs ståndpunkt
bygger på resultaten från ett femtiotal
publicerade studier som sammanfattats
i en NEPI-rapport om patientnytta och
patientrisker vid blodtrycksbehandling
med kalciumantagonister [1]. 

I sex fall var resultaten till förmån för
behandling med en kalciumantagonist,
medan i hela 26 fall resultaten var sig-
nifikant ogynnsamma. I den NEPI-rap-
port som F&S hänvisar till [2] redovisas
bland annat tre randomiserade kompa-

rativa studier vari behandling baserad
på kalciumantagonister gav sämre re-
sultat än behandling baserad på tiazid
[3] respektive ACE-hämmare [4,5].

Dessutom visas att den faktiska an-
vändningen och den preventiva effekten
av kalciumantagonister vid hypertoni
kostar mycket mer än behandlingen
med tiazider, betablockerare och ACE-
hämmare.

Ökad risk för hjärtsvikt 
Den av Lennart Hansson medialt

upphaussade NORDIL-studien redovi-
sade i en subgruppsanalys en något
minskad risk för slaganfall hos de pati-
enter vars behandling baserats på kal-
ciumantagonisten diltiazem [6]. F&S
glömmer dock att nämna den samtidigt
ökade risken för hjärtsvikt. Det senare
har också iakttagits i en annan studie av-
seende en annan kalciumantagonist [7].   

Går solen upp när tuppen gal?
Kulmen når F&S med en halsbrytan-

de koppling: De meddelar att kalcium-
antagonisterna är de mest använda
blodtryckssänkande medlen i Frankrike
samtidigt som morbiditeten och morta-
liteten i hypertonins följdsjukdomar där
är lägre än i många andra länder inklu-
sive Sverige. Detta är en argumentation
som minner om den franska tuppen som
tror att solen går upp när han gal.
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’’ Kulmen når Frisk och
Strömstedt med en halsbry-
tande koppling: De medde-
lar att kalciumantagonis-
terna är de mest använda
blodtryckssänkande medlen
i Frankrike samtidigt som
morbiditeten och mortalite-
ten i hypertonins följdsjuk-
domar där är lägre än i
många andra länder inklu-
sive Sverige. Detta är en
argumentation som minner
om den franska tuppen som
tror att solen går upp när
han gal.’’


