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❙ ❙ Intresset för läkemedelsanvändningens medicinska och
ekonomiska konsekvenser ökar hos sjukvårdens professio-
ner, liksom hos hos politiker, administratörer, journalister och
allmänhet. I detta nummer av Läkartidningen intervjuas fem
personer med stora kunskaper om läkemedel men med vitt
skilda ansvars- och verksamhetsområden. Som chef för
NEPI, en organisation med uppdrag att främja en medicinskt
och ekonomiskt bättre läkemedelsanvändning, har jag om-
betts kommentera de fem intervjuerna. De speglar de funktio-
ner och det ansvar som de intervjuade har och de perspektiv
det ger. Det gäller givetvis kommentatorn också.

Viktigt bedöma patientnyttan av läkemedel
De intervjuade framför flera viktiga synpunkter, men kunde
tydligare ha markerat vikten av att korrekt bedöma patientnyt-
tan av läkemedel. Varje behandling måste vara till nytta för
patienten, vara evidensbaserad avseende morbiditet, morta-
litet och livskvalitet, inte enbart surrogatparametrar. Om be-
handlingen inte gör nytta skall den inte användas. Man måste
även beakta om läkemedlet är ägnat att bota, att lindra eller att
förebygga. 

Det sistnämnda är svårast, eftersom förebyggande behand-
ling pågår under många år och aldrig kan utvärderas i ett en-
skilt fall. Den förebyggande nyttan är presumtiv och utgår
från sannolikhetskalkyler baserade på kliniska prövningar.
Dessa visar dessutom endast den potentiella nyttan under sär-
skilda villkor hos selekterade patienter under en begränsad
tid. Den reella patientnyttan är ofta mycket mindre, eftersom
patienter med flera sjukdomar och flera läkemedel reagerar
annorlunda än prövningens selekterade patienturval.

Även om patientnytta finns hos ett nytt medel kvarstår frå-
gan om det erbjuder några påtagliga fördelar framför etable-
rade medel. Björn Beermann ger flera exempel på nya medel
med dubiösa fördelar och betonar att endast de mest fördelak-
tiga delarna av nya medels prövningsunderlag brukar vara
publicerade vid registreringstillfället. Man kunde tycka att
Läkemedelsverket då kunde vänta med registreringen, men
verket är bundet av EUs regler. Beermann brukar dock påpe-
ka att ett godkännande inte är liktydigt med en rekommenda-
tion från Läkemedelsverket. Många förskrivare tycks inte ha
denna viktiga skillnad klar för sig. 

Viktigt är även Jan Håkanssons påpekande att medicinska

auktoriteters värdering av nya läkemedel bör bedömas med
samma kritiska sinne som det vid granskning av industrins
marknadsföring. Att positivt inställda auktoriteters utlåtan-
den även nyttjas i marknadsföringen gör Håkanssons kom-
mentar än väsentligare. 

Man borde vaccinera mot dylik auktoritetstro redan under
grundutbildningen, men denna ger, som Beermann nämner,
ringa träning i kritiskt tänkande. 

Bristande följsamhet ett stort problem
Mycket få patienter är lika följsamma till medicineringen till
vardags som under en läkemedelsprövnings strikta övervak-
ning. Därför är den reella läkemedelsnyttan oftast mindre i
praktiken än i en klinisk prövning. Bristande följsamhet är
nog ett av våra största läkemedelsproblem, vilket poängteras
av Håkan Mandahl. Åtgärder för att förbättra följsamheten är
sannolikt det område som är bäst lämpat för samarbete mel-
lan sjukvården, farmacin och industrin. Men då gäller det ock-
så att tänka igenom var förbättrad följsamhet gör mest nytta.
Är det medel som hindrar transplantatavstötning, neurolepti-
ka, antidiabetika, statiner eller antihypertensiva medel?  

Nästan 3/4 miljon svenskar får antihypertensiv medicine-
ring. Enligt en metaanalys av 15 kliniska prövningar måste
man behandla 86 medelålders respektive 29 äldre patienter
med mild/måttlig hypertoni i fem år för att en av dem skall
undgå ett annars inträffat slaganfall, hjärtinfarkt eller för tidig
död. Med 30 procents följsamhet (tal som angetts i flera stu-
dier) måste 280 medelålders respektive 90 äldre hypertoniker
ordineras behandling för att en av dem skall ha nytta därav.
Kanske behövs det en i grunden ändrad uppfattning om hy-
pertoni, dess olika orsaker och varierande risker? Man kan
även undra om det är praktiskt meningsfullt att läkemedels-
behandla hypertoni och liknande tillstånd om följsamheten är
dålig.

Matz Widerström noterar att överförskrivning och poly-
farmaci är ett stort problem. Det är viktigt att regelbundet gå
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igenom patientens medicinlista och att oftare överväga utsätt-
ning av läkemedel, särskilt hos äldre vars läkemedelsnytta
sällan är evidensbaserad men hos vilka biverkningar och in-
teraktioner är legio. Bra vore att ha patientens läkemedelspro-
fil t ex på ett »smart card«. 

Men en fullödig nytto- och säkerhetsbedömning kräver ett
individbaserat läkemedelsregister. Hur får man riksdagen att
förstå detta? 

Stigande läkemedelskostnader
De intervjuade har olika meningar om de stigande läkeme-
delskostnaderna. Håkansson tydliggör något som förträngs av
många läkare: För att behålla den fria förskrivningsrätten
måste man ta sitt ansvar både mot patienterna och mot skatte-
betalarna. 

Mikael Hoffmann understryker att vi måste prioritera och
påpekar att vi redan gör detta, men oftast undermedvetet. Med
en begränsad sjukvårdsbudget måste vi göra det öppet, tydligt
och på evidensbas. Mandahl påpekar att läkemedelsbehand-
ling är mer evidensbaserad än många andra sjukvårdsåtgärder.
Ändå måste man kritiskt granska läkemedels användning och
kostnader, trots att läkemedelsindustrin ger exportinkomster
på 34 miljarder kronor. Som både NEPI och Olle Edhags ut-
redning nyligen om läkemedelsförmåner visat kommer läke-
medelskostnaderna att flerfaldigas på tio år om vi inte vidtar
aktiva åtgärder. Håkansson är också inne på denna linje och
noterar att en fortsatt kostnadsökning kan tränga undan annan
vård. Då krävs evidensbas för alla medicinska beslut. 

Fel!
Samtliga intervjuade har fel vad gäller sparmöjligheter ge-
nom generisk substitution. Som NEPI visat var den totalt möj-
liga besparingen redan år 1996 drygt 500 miljoner kronor,
inte 18–38 miljoner som uppgavs i Lars Jedings utredning för
några år sedan. Samma år kunde man med ett enda byte (från
Zantac till Artonil) spara 45 miljoner! Jeding likställde gene-
risk substitution med Läkemedelsverkets synonymlista, men
byten kan ske inom en betydligt vidare ram utan att försämra
terapin. 

Snart blir den potentiella besparingen större än någonsin i
och med att storsäljare som Losec, Zocord och Cipramil för-
lorar sina patent. 

Och rätt
De intervjuade har däremot rätt avseende farorna med ett obli-
gatoriskt byte till det i varje ögonblick billigaste preparatet;
det skapar stora problem. Bäst vore naturligtvis om förskriv-
ningen alltid avsåg det av läkemedelskommittén rekommen-
derade. Det är läkarna som bör göra bytena; detta skall inte be-
lasta apoteken. 

Att Mandahl inte delar läkarnas kritiska attityd till mark-
nadsföringen förvånar väl ingen, men man skulle önska att
landstingen tog till sig Hoffmanns insikt att de indirekt beta-
lar stora delar av marknadsföringen. Det är hög tid för lands-
tingen att aktivt engagera sig i fortbildningen om läkemedel
och deras användning.

Regeringsförslaget om en läkemedelsförmånsnämnd som
beslutar vilka läkemedel som får skattesubvention ogillas av
Mandahl, medan de övriga ser både poänger och svårigheter.
Man får hoppas att nämnden får den sammansättning, kom-
petens och styrka som behövs för en konsekvent medicinsk
linje: subvention bör ges endast till läkemedel med väl doku-
menterad patientnytta på grundval av minskad morbi-
ditet/mortalitet och/eller förbättrad livskvalitet. Vi skulle då
slippa många »me too«-preparat som baserats endast på sur-
rogatparametrar. Genuint nya läkemedel kan få tidsbegränsad
subvention i väntan på morbiditets- och mortalitetsdata. •
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Överförskrivning och polyfarmaci är ett
stort problem. Det är viktigt att regelbundet
gå igenom patientens medicinlista och att
oftare överväga utsättning av läkemedel,
särskilt hos äldre vars läkemedelsnytta
sällan är evidensbaserad men hos vilka 
biverkningar och interaktioner är legio. 
Bra vore att ha patientens läkemedels-
profil t ex på ett »smart card«. Men en 
fullödig nytto- och säkerhetsbedömning
kräver ett individbaserat läkemedelsregis-
ter. Hur får man riksdagen att förstå detta? 
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