
❙ ❙ I takt med en åldrande befolkning blir
fragilitetsfrakturer på basen av osteopo-
ros dessvärre allt vanligare i Sverige
som redan har den kanske högsta preva-
lensen i världen av osteoprosrelaterade
frakturer. Redan i 55-årsåldern har ca 10
procent av svenska kvinnor som ej an-
vänder östrogen så låg benmassa att det
klassas som osteoporos [1]. 

Tyvärr saknar vi ännu idag en kliniskt
godtagbar metod att mäta bens kvalitati-
va egenskaper medan benmassa kan mä-
tas med acceptabel precision och nog-
grannhet. Mängden ben, oftast uttryckt
som benmineraldensitet, har i upprepade
undersökningar visat god korrelation
med risk för framtida fragilitetsfraktur.
Även om nya farmakologiska principer
verkar lovande [2] finns idag ingen eta-
blerad metod att i någon nämnvärd ut-
sträckning få tillbaka redan förlorad
benmassa hos personer över 50 år.

Primärprevention riktad mot högre åldrar
Mot denna bakgrund blir därför primär-
prevention av osteoporos synnerligen
väsentlig. Fysiologiskt kan vi bygga
upp benmassa tills vi är ca 30 år gamla.
Den enskilt viktigaste faktorn för att
förhindra framtida fragilitetsfrakturer
är att under ungdomen bygga upp en så
hög s k peak bone mass som möjligt. 

Men propaganda om god kost, regel-
bunden motion osv klingar oftast ohörd
bland tonårsflickor – för vem orkar då
bry sig om vad som ska hända när man
blir pensionär. Av praktiska och logis-
tiska skäl får därför våra primärpreven-
tiva åtgärder mot osteoporos i huvud-
sak rikta sig mot riskgrupper i högre
åldrar.

God kost och medicinering
Självklart är god kost, inklusive adekvat
kalk- och D-vitaminintag, viktig men

räcker oftast inte. Därför blir farmakolo-
gisk osteoporosprevention betydelsefull
och kommer att rikta sig mot ett stort an-
tal individer. Det är därför viktigt att
söka hitta den mest kostnadseffektiva
metoden, något som inte är helt lätt. 

Många expertgrupper har funderat
över detta. Läkemedelsverkets expert-
grupp är en sådan som kontinuerligt föl-
jer utvecklingen och med jämna mellan-
rum utger rekommendationer som i re-
gel uppdateras på ett för klinikern till-
fredsställande sätt. Expertgruppens re-
kommendationer har i ett inlägg i Läkar-
tidningen (3/2002, sidan 209) ifråga-
satts framför allt vad gäller östrogeners
frakturpreventiva effekter.

Verksamheten i en expertgrupp
Mot denna bakgrund torde det vara på
sin plats att lämna lite synpunkter på hur
expertgrupper arbetar. Undertecknad
deltog inte i läkemedelsverkets expert-
grupp men har stor erfarenhet från inter-
nationella kommitteer med motsvarande
uppdrag.

Tyvärr är det så att det sk Cochrane-
biblioteket av olika skäl inte uppdaterats
på ett tillfredsställande sätt, och kan där-
för inte tjäna som enda informationskäl-
la. För HRT (hormone replacement ther-
apy (östrogenbehandling) och frakturer
finns det sålunda betydligt fler randomi-
serade kliniska prövningar (RCT) än de
som omnämns i Cochranes databas. 

Metaanalyser 
Under 2001 publicerades en metaanalys
av huvudsakligen observationsstudier
[3] samt två metaanalyser avseende
RCT dels på »non vertebral fractures«
omfattande 22 RCT [4], dels en om 13
studier på kotfrakturer [5]. I dessa meta-
analyser av RCT ligger OR statistiskt
signifikant på ca 0,6 respektive 0,5, dvs
indikerande en frakturpreventiv effekt.

Kvantitet är en sak, kvalitet är en an-
nan. För det första visar det sig att nio av
studierna i dessa metaanalyser är iden-
tiska. Men om man dessutom tillämpar

de kriterier som den evidensbaserade
medicinen fordrar, finner man att nästan
alla har brister av mer eller mindre all-
varligt slag. Dessa problem belyses ut-
märkt i en editorial [6] i samma nummer
av JAMA som den första metaanalysen
är publicerad i. Men den samlade be-
dömningen ger ändå vid handen att frak-
turpreventiveffekt är sannolik.

Ett av problemen med östrogenbe-
handling (HRT) är ju att det inte går att
göra dubbelblindstudier mot placebo ef-
tersom HRT-behandling oftast är för-
knippad med (planerade) vaginala blöd-
ningar under åtminstone initialskedet,
dvs en eventuell blindning avslöjar sig
själv efter ca en månads behandling.

Rent allmänt har man på senare tid
börjat ifrågasätta om RCT är så veten-
skapligt överlägsna t ex kohortstudier,
dvs om det är motiverat att de får det me-
dicinska bevisvärde som vi hittills gett
dem.

Kritiken av kliniska prövningar
Kritiken av RCT går i princip ut på föl-
jande: Det ställs helt andra etiska krav på
en RCT där undersökaren randomiserar
än på en s k kohortstudie där det ju i prin-
cip är patienten själv som bestämmer
om hon ska ta t ex östrogen eller inte.
Det innebär att ett antal exklusions- och
inklusionskriterier införs i RCT, t ex
ofta krav på normal lever- och njurfunk-
tion, normalt blodtryck och dylikt. Det-
ta innebär ju en selektion av deltagarna i
en RCT.

Dessa inklusions- och exklusionskri-
terier brukar sedan kompletteras ytterli-
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gare med ett antal parametrar, t ex re-
striktioner i vikt, längd, kalkintag, mo-
tionsvanor, rökning osv, allt i akt och
mening att få så små standardavvikelser
från medelvärdena som möjligt. Detta
görs för att med ett mindre antal deltaga-
re kunna få beräknad »statistical pow-
er«. Man drivs till detta av kostnadsskäl.

Av samma kostnadsskäl fortsätter
man ofta inte längre än fram till dess man
uppnått det på förhand beräknade målet.
Detta innebär att en randomiserad kon-
trollerad studie sällan pågår längre än
3–4 år.

Helsingforsdeklarationens krav
Vidare är man enligt Helsingforsdekla-
rationen skyldig att upplysa potentiella
deltagare om forskningsfronten på om-
rådet. För t ex osteoporos måste man i
patientinformationen ange riskfaktorer
för osteoporos, hur stor risken är att råka
ut för en osteoporosfraktur samt vilka
medel som idag finns att påverka sjuk-
domsutvecklingen, dvs att informera om
kalk, motion, sluta röka men också om
bisfosonater, östrogen och annan be-
handling.

Inte oväntat leder detta till att kvinnor
med riskfaktorer för osteoporos i hög
grad avstår från att delta i en RCT där
risken att få icke aktiv behandling
kanske är 50 procent. RCT-studier ris-
kerar därför att rekrytera en lågriskpo-
pulation, vilket i sin tur leder till att de
statistiska power-beräkningarna inte
håller eftersom dessa i regel grundar sig
på att populationen ska ha en genoms-
nittsrisk.

Sammanfattningsvis är risken stor att
resultaten av RCT i själva verket bygger
på korttidsstudier på en selekterad låg-
riskpopulation.

Renässans för observationsstudier
Det säger sig ju självt att basen för gene-
rella rekommendationer måste vara
bredare än så. Därför är det numera en
viss renässans för välgjorda observa-
tionsstudier, framför allt s k kohortstudi-
er, men även av andra data som komple-
ment till den relativt begränsade infor-
mation som erhålls av RCT.

Sålunda har ytterligare två kohortstu-
dier av riktigt hygglig kvalitet avseende
HRT och fraktur publicerats [7, 8] sedan
de båda metaanalyserna av RCT publi-
cerades. Studien av Cauley och medar-
betare är intressant eftersom den visar
signifikant frakturreduktion även hos
kvinnor över 65 år vid långtidsanvänd-
ning av HRT.

Resultaten av dessa studier var säkert
kända av expertgruppen och kunde vä-
gas in i den sammanfattade bedömning-
en trots att de inte var publicerade vid
tidpunkten för expertgruppens möte. 

Att alltför ensidigt använda Coch-
rane-tolkningar av vetenskaplig evidens
har tyvärr fört med sig ytterligare en olä-
genhet. De flesta stora och välgjorda
RCT är finansierade av industrin. På så
vis får man fram data av hög kvalitet och
kan sedan sälja sitt preparat till ett högt
pris. Ett billigt preparat kostar man inte
på en bra RCT då det inte går att tjäna
pengar på det.

Det finns ett multinationellt företag
som gjort väldigt fina RCT dels på sitt
bisfosfonat, dels på sitt kalcitonin, men
som undvikit att göra samma sak på sina
östrogenpreparat trots att man har flera
stycken. En årsbehandling med bisfos-
fonat är nära 10 gånger så dyr som mot-
svarande östrogenbehandling. En jäm-
förande studie på benmassa mellan HRT
(östrogen/noretisteron) och alendronat
antyder dessutom en väl så god effekt av
HRT [9].

Bidrar till att öka läkemedelsnotan
Genom att alltför ensidigt bara gå på re-
sultat av kvalitativt högstående RCT
hjälper vi själva till att driva kostnader-
na för läkemedel i höjden och spelar in-
dustrin i händerna. Och eftersom det till
syvene och sist är konsumenten som får
betala bidrar vi härigenom på ett väsent-
ligt sätt till att skjuta läkemedelskostna-
derna i höjden.

Mot denna bakgrund måste i dagslä-
get rekommendationen att östrogen
(HRT) ska vara förstahandsalternativ
vid prevention av osteoporos till kvinnor
(under 60 år) anses vara välgrundad.
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Fysiologiskt kan vi bygga upp benmassa tills vi är cirka 30 år gamla. Men eftersom
propagandan om god kost och motion ofta klingar ohörd hos tonsårsflickor måste
primärpreventionen inriktas mot riskgrupper. Bilden visar deltagare i  Riksmarschen
till stöd för Cancerinsamlingen den 28 april 1940.
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