
6112 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 97  •  NR  51–52  •  2000

NDENS KORRESPONDENS KORRESPON

Docent Henrik Sjövall, som ingick i
den grupp av externa experter som grans-
kade den första versionen av SBU-rap-
porten »Ont i magen», har i anslutning
till Läkartidningens publicering av en
sammanfattning av rapporten lämnat
några synpunkter (Läkartidningen
50/00, sidorna 5878-91). Sjövall framför
övervägande positiv kritik av rapporten,
men i några avseenden är Sjövall mera
kritisk till rapporten och det föranleder
föreliggande svar, som inleds med några
klarlägganden.

SBUs uppdrag
SBU har endast befogenhet att utfärda

rekommendationer baserade på kritisk
granskning av det vetenskapliga underla-
get. Det är verksamhetsföreträdare i
sjukvården som har att se till att en policy
tas fram, t ex utredning och behandling av
dyspepsi, varvid policyn med fördel kan
baseras på SBUs rapport. Det ingår inte
heller i SBUs uppdrag att utvärdera eller
att ta ställning till organisatoriska förhål-
landen i sjukvården, t ex köer till under-
sökningar eller behandlingar och deras
variation mellan olika regioner i landet.

Tillv ägagångssättet
Varje SBU-rapport genomförs enligt

en av SBUs styrelse godkänd projekt-
plan, vilket innebär en tidsram och en
ekonomisk ram för projektet. De första
publicerade studierna om COX-2 kunde
beaktas i rapporten, men det bedömdes
inte som rimligt att avvakta ytterligare
publicerade studier eftersom området
trots allt befinner sig i en tidig fas. 

SBU bevakar kontinuerligt utveck-
lingen, och tre–fyra år efter utgivningen
av varje rapport görs en genomgång av
kunskapsläget för ställningstagande till
om rapporten ska uppdateras. Ett aktuellt
exempel på detta är rapporten »Ont i ryg-
gen, ont i nacken» (2000) som nyligen
utkom, nio år efter föregående rapport
»Ont i ryggen»(1991). 

Utgångspunkter för projektet
Avgränsningen av rapporten står det

naturligtvis var och en fritt att ha syn-
punkter på. Vid upprättandet av projekt-
planen diskuterades avgränsningen både
i projektgruppen och i SBUs styrelse. Ut-
gångspunkten var kunskapsutvecklingen
främst vad gäller dels Helicobacter pylo-

ri och dess roll för utveckling av magsår,
dels protonpumpshämmarnas stora ge-
nomslag för behandling av syrarelaterad
sjukdom. Vidare ansågs det angeläget att
klarlägga samband mellan magsäcks-
cancer och individens H pylori-infektion.

Även om avgränsningen möjligen kan
uppfattas som snäv bör det stå klart att om
avgränsningen blir alltför vid fördröjs ut-
givningen av en rapport som därmed inte
motsvarar kraven på »färskvara».

För lite om alarmsymtom?
Sjövall anser att det i rapporten talas

för litet om s k alarmsymtom. Rappor-
tens kapitel 5, Utredning av dyspepsi, tar
på sidorna 74–75 upp alarmsymtom så-
som viktminskning, svart avföring, blo-
dig kräkning, sväljningssvårigheter. Där
sägs vidare att förekomst av alarmsym-
tom alltid ska föranleda ytterligare un-
dersökningar. 

Den av Sjövall på opublicerade data
sammanställda figuren, som anger den
kraftigt ökande förekomsten av cancer
vid högre åldrar, motsvaras av rappor-
tens text på sidan 74: »Ju högre ålder pa-
tienten har desto större är sannolikheten
att hitta en påvisbar orsak och desto stör-
re är risken för en allvarlig sjukdom.»

Målsättningen med endoskopi
Sjövalls synpunkter på kapitel 16 är

något förvånande. Kapitlet är utformat
med utgångspunkt från ett s k besluts-
träd, och anledningen är den osäkerhet
som föreligger i några avseenden, bla
vad gäller patienternas egna uppfattning-
ar. Detta gäller inte minst patientens be-
slut att åter söka läkarvård om patienten
inte känner sig bra eller lugnad med tidi-
gare besked. 

Hur vet då Sjövall att en negativ en-
doskopi vid funktionell dyspepsi är »me-
ningslös»? Här bör man fråga sig vad
målsättningen är med en endoskopi. Är
det inte att kunna ge ett klart besked till
patienten, vare sig det är ett sår eller
»bara» funktionell dyspepsi? Det finns
för övrigt relativt mycket litteratur som
talar för att en negativ endoskopi har ett
värde i sig. Med beaktande av detta är det
svårt att se det självklara i att det är bra
att nedbringa antalet endoskopier.

Avsnittet om beslutsträdsanalysen av-
slutas med konstaterandet att tillförlitli-
ga svar på frågan om (bla) patienternas

beslut att åter söka vård för dyspeptiska
besvär inte kan besvaras förrän frågorna
belysts i en randomiserad studie. 

En sådan belysning föreligger nu i en
dansk studie [1], publicerad en månad ef-
ter SBU-rapportens utgivning. Studien
visar att i gruppen som initialt handlagts
med Hpylori-diagnostik och initial be-
handling, istället för prompt endoskopi
och empirisk prövobehandling, förekom
ändå i genomsnitt 0,5 gastroskopi per pa-
tient under den studerade tolvmånaders-
perioden. Vidare var 12 procent av pati-
enterna i gruppen H pylori-diagnostik
missnöjda med handläggningen, mot 4
procent för gruppen med prompt gastro-
skopi. Detta talar för att en större andel av
H pylori-utredda patienter kommer att
söka förnyad vård jämfört med gastro-
skopiutredda patienter. 

SBU välkomnar diskussion
Avslutningsvis vill vi framhålla att

det är mycket värdefullt att behandlings-
strategier för dyspepsi diskuteras med
utgångspunkt från föreliggande evidens-
baserad kunskap. Det är viktigt att erfa-
renheterna från det projekt som Sjövall
beskriver pågår i Göteborg, liksom andra
liknande projekt, redovisas, även om ut-
fallet mot förmodan skulle bli negativt. 

Det är viktigt att denna kunskap kan
föras vidare inom sjukvården. SBU väl-
komnar självfallet diskussioner om nytta
och risker med och kostnader för medi-
cinska metoder för utredning och be-
handling. 

Det medicinska kunskapsområdet ut-
vecklas successivt, ibland med språngar-
tade paradigmskiften som följd såsom
vid upptäckten av Helicobacter pylori.
Det är därför både naturligt och önskvärt
att verksamhetens företrädare aktivt dis-
kuterar behandlingsstrategier, bl a med
utgångspunkt i en SBU-rapport.
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