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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Sydafrika var värdland för årets Cochranekollokvium (8th
International Cochrane Colloquium) i Kapstaden den 25–29
oktober 2000. Efterdyningarna av den internationella aids-
kongressen i Durban i juli märktes på de sydafrikanska dele-
gaterna, som framförde en mild men tydligt ironisk kritik rik-
tad mot president Thabo Mbeki för att denne påstår att aids
inte behöver orsakas av HIV. Sydafrika har världens största
grupp HIV-smittade medborgare, 4,2 miljoner, dvs en tiondel
av världens 39 163 000 HIV-smittade (se Figur). Var tionde
sydafrikan, 20 procent av unga vuxna, är smittad [1, 2]. På
stadshusets fasad hängde en fyra våningar hög bild av en kon-
dom med slagord för säkert sex. Det kändes overkligt att ett
stort antal av de glada, unga människor jag mötte på gator och
i affärer bär på HIV.

Cochranesamarbetet
Mötet behandlade naturligtvis främst Cochranesamarbetet
(the Cochrane Collaboration) och denna internationella rörel-
ses produkt, Cochranebiblioteket (the Cochrane Library) [3],
som nu, sju år efter starten 1993, omfattar fler än 900 syste-
matiska översikter från medicinens alla områden och en lista
på över 290 000 kontrollerade kliniska prövningar. Drygt
5 000 människor (läkare, statistiker m fl) i över 50 länder ar-
betar med Cochranesamarbetet. Målet är att överbrygga klyf-
tor: informationsklyftan mellan forskning och sjukvård och
mellan rika och fattiga samhällen.

För tre år sedan fanns Internet i bara 12 afrikanska länder;
idag finns det i 53 av 54 afrikanska länder. Vi ser hur man
snabbt bygger upp en infrastruktur som gör det möjligt för
afrikanska kolleger att lämna värdefulla bidrag till det inter-
nationella medicinska kunskapsutbytet. Kongressen domine-
rades emellertid av britter. Knappt en tiondel av bidragen kom
från Afrika.

Systematiska översikter som presenterades vid kollokviet
visade bl a att få översikter från the Cochrane Library berör
de medicinska insatser som behövs mest i utvecklingsländer
(P S Morris), något som också påpekades av andra föredrags-
hållare (bl a A Dans från Filippinerna) och från auditoriet.
Manlig omskärelse skyddar mot HIV-smitta (M Egger).

En metaanalys har överraskande visat att intravenös till-
försel av albumin vid chock leder till högre dödlighet [4]. Nya

beräkningar visar att denna metaanalys står sig, och albumin
tycks rent av vara ännu skadligare än tidigare beräknat (C
Preston).

Erfarenheter från Tyskland (D Bassler) och England (S
Hopewell) tyder på att man fortfarande måste komplettera
sökning i databaser med manuell sökning av tidskrifter (hand-
searching) om man inte vill riskera att missa hälften av alla re-
levanta artiklar.

På Läkemedelsverket i Uppsala har Jane Ahlqvist-Rastad
och medarbetare studerat placebokontrollerade prövningar av
selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), dels de rap-
porter som skickats in till Läkemedelsverket (som ska få ta del
av alla prövningar som utförts, publicerade och opublicera-
de), dels dem som publicerats. Det förelåg en klar snedfördel-
ning (publication bias): i de publicerade rapporterna hade
SSRI större positiv verkan än i de opublicerade. Publikatio-
nerna gav med andra ord en överdrivet positiv bild av SSRI.
En amerikansk studie visade också selektiv publikation av
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randomiserade prövningar av nya antidepressiva (J E Cor-
nell).

Om något år bör man kunna finna dessa systematiska över-
sikter publicerade om man söker i Medline på de författar-
namn jag angivit.

Clinical Evidence
Den varje halvår utkommande boken Clinical Evidence [3]
har fått ett mycket gott mottagande av recensenter, men pre-
numeranterna är mycket ojämnt fördelade mellan olika län-
der: 400 068 i USA och 7 189 i Storbritannien men bara 95 i
Sverige. Den höga siffran från USA beror på att en stor, kom-
mersiell sjukvårdsorganisation har delat ut gratisprenumera-
tioner till hundratusentals läkare. Kanske de svenska lands-
tingen bör erbjuda betalda prenumerationer till AT- och ST-
läkare? Man kan t ex välja hela Clinical Evidence online via
Internet kompletterat med en tryckt upplaga av de samman-
fattningar som inleder varje kapitel. Vet man att nästa mottag-
ningspatient är ett barn med förstoppning tar det högst en mi-
nut att ögna igenom sammanfattningen av Constipation in
children. Redaktionen planerar också specialutgåvor i bl a
kardiologi och pediatrik.

BioMed Central
Fiona Godlee, brittisk läkare och framstående medicinsk pub-
licist, berättade att hon hoppat av som chefredaktör för Clini-
cal Evidence till motsvarande befattning på BioMed Central
(www.biomedcentral.com), en kommersiell, elektronisk gra-
tistidskrift som ska leva på annonser och vissa specialtjänster.
Den ska ta emot manuskript från hela det medicinska fältet
och låta dem genomgå fackgranskning (peer review). Arbe-
ten av dålig kvalitet ska sållas bort, men eftersom tidskriften
produceras enbart elektroniskt finns det ingen begränsning
som t ex maximalt antal sidor/månad, så alla bra manuskript
kan publiceras snabbt.

Campbellsamarbetet
Under 1999 fick Cochranesamarbetet en syskonorganisation
i USA, Storbritannien och Norden: The Campbell Collabora-
tion (http://campbell.gse.upenn.edu/intro.html), som ska ar-
beta med systematiska översikter av samhällsvetenskapliga

problem. Campbellsamarbetet samarbetar med Cochrane-
samarbetet och försöker leta upp och sammanfatta randomi-
serade experiment inom t ex juridik och socialt arbete.

Nästa Cochranemöte i Lyon
Det nionde internationella Cochranemötet planeras äga rum i
Lyon, Frankrike, den 9–13 oktober 2001 (e-postadress:
ccf@upcl.univ-lyon1.fr). Dess tema ska vara implementa-
tion, förverkligande. Det är ganska lätt att skriva vårdprogram
(clinical practice guidelines) men oftast betydligt svårare att
implementera dem: att få läkare, sjuksköterskor och patienter
att följa våra förträffliga vårdprogram. Mycket av Cochrane-
samarbetet handlar om epidemiologiska metodproblem, så
jag vill inte rekommendera genomsnittsklinikern att åka till
Lyon. Mötet i Kapstaden var emellertid överlägset konventio-
nella kongresser: katedrala föreläsningar dominerade inte och
rikliga tillfällen till personliga kontakter gavs vid möten med
arbetsgrupper, workshops, postersessioner etc. Sysslar du
mycket med klinisk utbildning, utveckling eller forskning el-
ler tänker ordna ett medicinskt symposium kommer du säkert
att ha nytta av att delta i Lyonmötet.
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Mail&Guardian, dvs den upplaga av The Guardian Weekly som ges ut i södra Afrika, innehåller en
HIV/aidsbarometer som talar om att på eftermiddagen den 26 oktober fanns det uppskattningsvis
39 163 388 HIV-smittade människor i världen.


