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❙ ❙ I kölvattnet till utvecklingen av evidensbaserad medicin
har behovet av mer eller mindre officiella riktlinjer, »guide-
lines«, blivit uppenbart. Det första försöket utgjordes av kon-
sensusdokument, som emellertid fått mindre betydelse på
grund av deras begränsade vetenskapliga förankring. I fort-
sättningen har såväl i Sverige som internationellt olika orga-
nisationer eller myndigheter ägnat sig åt att producera bättre
underbyggda nationella eller regionala riktlinjer, många
gånger avsedda som underlag för vårdprogram. 

Detta har inte alltid mottagits med entusiasm. I England
har ett flertal specialister samlat sig till en samlad kritik mot
den kontroll av verksamheten som man anser riktlinjer vara
[1]. I synnerhet kardiologerna anser sig själva kunna bedöma
den litteratur som dessa riktlinjer baseras på utan pekfingrar
från en myndighet som man antar har som huvudsakligt mål
att spara pengar för National Health Service [2]. 

Det är dessutom alltmer uppenbart att svårigheter förelig-
ger att hålla såväl centralt framtagna riktlinjer som systema-
tiska översikter eller andra sammanställningar aktuella (se
faktaruta).

En viss fördröjning måste accepteras
Det är emellertid omöjligt för den enskilde läkaren att själv
följa alla nya betydelsefulla rön, vilket är nödvändigt om
kvaliteten i sjukvården skall kunna vidmakthållas. Detta
gäller i synnerhet som det är fråga om att inte endast läsa och
tillämpa utan också att kritiskt granska och värdera de fram-
steg som publiceras. I Sverige har en viktig uppgift för Sta-
tens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) varit att
sammanställa det vetenskapliga underlaget i en rapport på
ett sådant sätt att den kan användas som underlag för utar-
betandet av lokala eller nationella vårdprogram. Tyvärr in-
nebär detta en fördröjning av tillämpningen av viktiga nyhe-
ter eftersom redan utarbetandet av en rapport tar (alltför)
lång tid. Ett sätt att minska denna fördröjning har varit det
»snabbrapportsystem« som SBU Alert utgör, men även den-
na verksamhet tar tid. 

Det torde därför vara lika bra att från början medge att
sjukvården måste acceptera den fördröjning som bearbetande
av allt nytt material innebär. Den gamla regeln att använda
metoder man är väl förtrogen med, hellre än att snabbt försö-
ka tillämpa allt nytt, gäller fortfarande – det nya kan vara 

riskabelt att införa innan det är tillräckligt utvärderat.  Att till-
lämpa kliniska riktlinjer eller vårdprogram är emellertid inte
heller utan sina problem. Alla procedurer i vårdprogramarbe-
tet kräver tid, vilket kan innebära betydande fördröjning.
Inom områden med snabb utveckling av nya metoder medför
detta att även ett färskt dokument redan när det publiceras kan
vara föråldrat och i behov av omarbetning. Det är dock bättre
i rutinsjukvården att använda säkra metoder än att arbeta i den
absoluta nyhetsfronten. 

Rutiner för uppdatering
Ytterligare ett problem är att varje systematisk översikt mås-
te följas och uppdateras. SBU har sedan länge infört som ru-
tin att varje projektgrupp ansvarig för en rapport kallas sam-
man två till fem år efter det att rapporten publicerats för att be-
döma behovet av uppdatering. Efter en snabb sökning av lit-
teraturen kan man sedan avgöra behovet av revision.

På samma sätt har den amerikanska US Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ) följt upp sina re-
kommendationer [3]. Shekelle och medarbetare utarbetade
kriterier för när en rekommendation behövde uppdateras. I
samarbete med de 170 experter som från början utarbetat de
17 guidelines som AHRQ publicerat granskades den nytill-
komna litteraturen fram till mars 2000. Man fick 6 994 träf-
far i databaserna, som efter granskning resulterade i 173 ar-
tiklar plus 159 nya rekommendationer inom motsvarande äm-
nesområde. 

Nästan tre fjärdedelar av experterna i de ursprungliga pro-
jektgrupperna deltog i denna nya utvärdering. De fann att sju
guidelines fordrade en större revidering på grund av ny kun-
skap, sex behövde mindre förändringar, medan tre ansågs
fortfarande vara i överensstämmelse med det aktuella kun-
skapsläget. I ett fall kunde man inte komma överens om hu-
ruvida det behövdes någon omarbetning. 

En matematisk analys av livslängden för organisationens
rekommendationer gav vid handen att de inte längre var till-
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förlitliga efter i medeltal 5,8 år (5,0–6,6 år). Den tid som 90
procent av rekommendationerna fortfarande var användbara
var 3,6 år (2,6–4,6 år). Denna beräkning ledde till rekommen-
dationen att riktlinjer borde granskas för eventuell uppdate-
ring vart tredje år. 

Utan att betvivla detta resultat måste man fråga sig om det
verkligen är möjligt att både försöka täcka hela det spektrum
som sjukvården idag omfattar med aktuella riktlinjer och ock-
så revidera dessa vart tredje år. Leder inte detta till en enorm
byråkratisk organisation som hotar att kväva hela verksamhe-
ten? I en ledarkommentar utvecklar George P Browman de
svårigheter som föreligger när man fordrar systematiska sam-
manställningar som bakgrund till alla råd i de riktlinjer som
har blivit så populära. Han anser att dessa svårigheter är så
stora att de rekommendationer som Shekelle och medarbeta-
re lagt fram snarare skall ses som ett intressant inlägg i den
metodologiska debatten än som något som bör följas i det
praktiska arbetet [4]. 

Det finns ju dessutom andra sätt att hålla översikter à jour
med utvecklingen. Det sätt på vilket Cochrane Collaboration
publicerar sina systematiska översikter på Internet, med upp-
datering varje kvartal, innebär en mindre börda för dem som
ansvarar för utarbetandet av rekommendationer, samtidigt
som det ställer större anspråk på användarna, som måste föl-
ja utvecklingen kontinuerligt. 

Inte heller Cochrane är perfekt
Svårigheterna illustreras av den granskning som en grupp av
Cochrane-medarbetare gjort av ett urval av de systematiska
översikter som publicerades 1998 [5]. I debatten om kritiska
sammanfattningar av aktuellt vetande har man betraktat de
riktlinjer som gjorts inom Cochrane Collaboration med dess
rigorösa bestämmelser som den gyllene standard som alla

skulle vilja leva upp till. Men, som Olsen och medarbetare
anger [5], ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. I de
53 översikter som publicerades 1998 visade det sig att inte
mindre än 15 – nära en tredjedel – uppvisade vad gruppen kal-
lade större, »major«, problem. Det vetenskapliga underlaget
stödde inte de slutsatser som dragits i nio sammanställningar,
medan sättet att rapportera lämnade en del övrigt att önska i
tolv rapporter. Gruppen påpekar att organisationen utvecklats
sedan 1998, och att ett kontinuerligt arbete med kvalitetskon-
troll för att minimera subjektiva inflytanden vid utvärdering
av litteraturen också förbättrar resultatet kontinuerligt.

Gemensamt för samtliga rapporter där man fann tveksam-
heter var att slutsatserna var mer gynnsamma än vad underla-
get tillät. Detta är särskilt anmärkningsvärt, eftersom det är
just i detta avseende som kritik alltid riktas mot de diskussio-
ner, resultat och slutsatser som läggs fram av personer knut-
na till företag eller som på annat sätt är personligt intressera-
de av positiva resultat. Det verkar som om läkare när de sätts
att granska underlag till åtgärder som skall gagna deras pati-
enter – även när de agerar långt ifrån den direkta patient-
kontakten – tenderar att vara mer optimistiska och mer posi-
tiva än som strikt objektivitet motiverar. Klinisk träning kan-
ske medför en omedveten, men nödvändig, positiv inställning
till den verksamhet som skall komma en lidande medmännis-
ka till godo. Detta gör det än mer nödvändigt att hårt granska
vetenskapliga resultat – optimismen får uttryckas vid sjuk-
bädden, efter det att den kalla vetenskapliga bedömningen har
sagt sitt.

Cochranes mammografirapport
Det är av intresse att i den granskningsgrupp som kritiserar de
tidigare Cochrane-publikationerna ingår Ole Olsen och Peter
Götzsche, som bägge står för den Cochrane-rapport om mam-
mografi som nu utsätts för diskussion och kritik [6, 7]. Kriti-
ken har varit särskilt inriktad på hur man bedömt flera av de
studier som tidigare ansetts som föredömliga. Olsen och
Götzsche har beskyllts för att ha tagit alltför stor hänsyn till
»teknikaliteter« i sitt underkännande av vissa studier. Kriti-
ken har också stötts av det faktum att Cochrane Breast Can-
cer Group, som ansvarar för den redaktionella bearbetningen
av bröstcancerrapporter, inte följt Olsens och Götzsches
skrivning utan själva lagt till några uttalanden som mildrar el-
ler eliminerar kritiken. 

Däremot har redaktören för Lancet i en underledarkom-
mentar understött Olsen och Götzsche [8], vilket har särskilt
förtörnat Alessandro Liberati, ordförande i Cochrane Breast
Cancer Group. Denne har uttalat sig dels i BMJ [9], dels i ett
brev till Lancet, där han framhåller: 

»But we have substantial disagreement on the interpreta-
tion of the data on the impact of mammography screening on
surgery and treatment so we have offered to wait for further
peer review. In order not to delay the Cochrane review, we
suggested that it should go ahead and be updated in subse-
quent issues of the Cochrane library after further peer 
review.« 

Liberati säger också: »Even after 30 years we don’t really
have the data we need – particularly for many outcomes that
are important to screening women – in the case of mammog-
raphy screening.«

Många av dem som stöder mammografirörelsen har fram-
för allt kritiserat den alltför stora betydelsen av det som be-
tecknas »teknikaliteter« i danskarnas kritiska granskning.
Skillnaden mellan en systematisk, kritisk sammanställning
och ett referat av ursprungsförfattarnas slutsatser är emeller-
tid just en kontroll och bedömning av »teknikaliteter«. De till-
lägg bröstcancergruppen har gjort har gjorts i avvaktan på yt-
terligare »peer review« av vissa av de arbeten som Olsen och
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❙ ❙ Fakta 

Många olika typer av riktlinjer

Systematiska översikter
Sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur
som funnits i angivna databaser.

Kliniska riktlinjer
Rekommendationer av centrala eller lokala myndigheter eller
professionella sällskap, oftast – men inte alltid – baserade på
systematiska översikter.

Vårdprogram
Anvisningar om diagnos och behandling av ett visst sjukdoms-
tillstånd, lokalt eller centralt framtagna och oftast baserade på
systematiska översikter eller kliniska riktlinjer.

Konsensusdokument
Anvisningar och rekommendationer framtagna i diskussioner
mellan inkallade experter med begränsad tillgång till systema-
tiska översikter och baserade på överensstämmande åsikter
hos experterna. 

»Guidelines«
Engelska/amerikanska kliniska riktlinjer eller vårdprogram.



Götzsche inkluderat i sitt negativa uttalande om mammogra-
fierna.

Kvalitetsarbetet är viktigt
En undersökning som inte följer det protokoll man själv varit
med om att författa, även om det endast är i vissa detaljer, kan
inte anses vara trovärdig, hur politiskt korrekt resultatet än
blir. Kvalitetsarbete inom de viktiga organisationer som för-
ser sjukvården med sammanställningar av vetenskapliga un-
derlag för beslut måste ske kontinuerligt och intensivt för att
bibehålla sin trovärdighet. 

Det är därför uppmuntrande att Cochrane Collaboration,
trots den snabbt växande bördan, särskilt betonar kvalitetsar-
betet. Det finns för närvarande mer än 1 000 publicerade sam-
manställningar och 800 protokoll för pågående granskningar
inom organisationen. Det torde ändå finnas behov av minst
lika många till, utöver det hela tiden brännande kravet att hål-
la hittillsvarande rapporter aktuella. Som Clarke och Lang-
horne [6] anger: »Achieving this level of coverage while
keeping all reviews up to date is perhaps the biggest challenge
in the years to come.«

Det finns en rädsla att bryta mot rekommendationer
Det är alltså svårt att åstadkomma heltäckande kliniska rikt-
linjer och se till att de verkligen hålls aktuella. Hur viktiga är
då dessa riktlinjer? 

Många läkare är rädda för att förekomsten av rekommen-
dationer eller vårdprogram kan leda till att de blir anmälda för
brister i sin yrkesutövning om de inte följer de senaste råden
i sin verksamhet [1, 10]. I USA är detta ännu mera aktuellt än
i Sverige. Den som är ansvarig för arbetet med guidelines i
den amerikanska organisationen för internmedicin, American
College of Physicians – American Society of Internal Medi-
cine, Vincenza Snow, har gjort en enkätstudie bland invärtes-
medicinare i USA som skötte patienter med diabetes, omfat-
tande 85 läkare och 1 755 patientmöten [10]. Hon undersök-
te hur troget man följt riktlinjer för »best practices«. Det visa-
de sig att detta långt ifrån alltid var fallet. Man var dock 
angelägen om att följa råden i guidelines, dock med de modi-
fikationer som den aktuella patientsituationen kunde motive-
ra.

Många avvikelser förekom således i praktiken, men de
kunde motiveras med den kliniska bild som den aktuella pa-
tienten uppvisade. Avsteg från riktlinjer behöver alltså inte
betyda att man inte följer dem, snarare visar de att det är en
självständigt tänkande kliniker som står för vården.

Det sammanlagda intrycket av diskussionen om nytta eller
svårigheter med systematiska översikter eller kliniska riktlin-
jer blir att de kan vara till hjälp, men att de inte befriar läka-
ren från att tänka själv. Svårigheter med att täcka hela det me-
dicinska spektrum som en läkare möter leder till att endast
vissa stora områden kan omfattas. För bästa möjliga resultat
måste systematiska sammanställningar hållas aktuella, vilket
bäst torde kunna ske genom elektronisk publicering i kombi-
nation med kontinuerlig revision. Ett sådant hanterande av
problemet skulle också kunna hålla otillbörligt inflytande
från företag och »missionärer« till ett minimum.
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