
I en aktuell artikel beskrivs hur man i
England utvecklat ett verktyg som i ett
sjukvårdsområde kan identifiera de pati-
enter som har hög risk för återinläggning
på sjukhus inom tolv månader.

Genom multivariat statistisk analys av
69 olika faktorer identifierades de 21 vik-
tigaste faktorerna som signifikant ökar
risken för återinläggning på sjukhus
inom tolv månader. Dessa var bl a ålder,
kön, etnicitet, antal tidigare inläggningar
de senaste åren och förekomst av vissa
sjukdomsdiagnoser, t ex kroniskt ob-
struktiv lungsjukdom (KOL), hjärt–kärl-
sjukdom, diabetes, reumatoid artrit, ur-
emi, alkoholrelaterad sjukdom och ut-
vecklingsstörning.

Individer med hög risk för återinlägg-
ning kan identifieras med hygglig sensi-
tivitet och specificitet, men de som iden-
tifieras med metoden utgör bara en

mindre del av alla dem som blir inlagda.
Metoden har naturligtvis en rad svaghe-
ter: t ex måste man ha vårdats på sjukhus
de senaste tre åren för att kunna bli in-
kluderad.

Syftet med att identifiera patientgrup-
per med hög risk för återinläggning är att
man genom olika insatser skulle kunna
reducera risken. Författarna påpekar att
metoder för detta dock inte finns utarbe-
tade i dagsläget. Verktyget finns fritt till-
gängligt på webben, likaså en enkel mo-
dell för beräkning av ett sjukvårdsområ-
des kostnader för återinläggningar för
högriskgrupper och kostnader för even-
tuella förebyggande insatser och för fel-
aktigt inkluderade patienter.

Min reflektion är att det knappast är en
nyhet för oss att utpekade patientgrup-
per har hög risk för inläggning på sjuk-
hus. Den nytta vi skulle kunna ha av verk-

tyget är att det tydliggör den höga risken
för snar återinläggning i den växande pa-
tientgruppen av äldre multisjuka. 

Det behövs mer forskning, och framför
allt behöver denna grupp prioriteras i da-
gens hälso- och sjukvård, i synnerhet i
primärvården. Det kan bli både dyrt för
sjukvården och dåligt för patienterna att
ägna för lite tid till t ex hembesök i hem-
sjukvården och i särskilda boendefor-
mer, att nedrusta tidigare kallelsesystem
och att ha dålig tillgänglighet och konti-
nuitet för äldre multisjuka.
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Verktyg synliggör individer med hög risk för
återinläggning på sjukhus

Den välrenommerade amerikanska opi-
nionsbildaren och »tankesmedjan« In-
stitute of Medicine (IOM) vill reformera
den amerikanska läkemedelsmyndighe-
ten FDA (Food and Drug Administra-
tion). FDA är den myndighet som god-
känner om en medicin ska få säljas i USA,
världens i särklass största läkemedels-
marknad. 

IOM lyfter i en färsk rapport fram be-
hovet av att omorganisera FDA i kölvatt-
net efter skandalen med det antiinflam-
matoriska preparatet Vioxx, som under
2004 drogs in från marknaden då det vi-
sade sig öka risken för hjärtinfarkt. IOM
citerar en undersökning enligt vilken 60
procent av forskarna som är knutna till

FDA uppgett att de känner till att det fö-
religger »otillbörlig politisk eller kom-
mersiell påverkan« när beslut ska fattas
inom myndigheten. Vidare säger 18 pro-
cent av forskarna att de av olika anled-
ningar någon gång pressats till att göra
förändringar i rapporter.

IOM lyfter fram att FDA måste bli bätt-
re på att följa säkerheten för redan god-
kända preparat. Man föreslår bl a att far-
makoepidemiologer ska finnas tillgäng-
liga som följer ett preparat hela vägen
från laboratoriet till godkännande och
sedan fortsätter följa preparatets effek-
ter efter det att försäljningen startat.
Därtill ska en utförlig analys göras av alla
preparat fem år efter det att de släppts på

marknaden, rekommenderar IOM. Mer
pengar kommer att behövas för detta,
och IOM ser helst att finansieringen sker
med offentliga medel. 

Lancet anser på ledarplats att IOMs
rapport innehåller brister men tycker
sammantaget att den fyller sin funktion.
Behovet av en snabb reformering av FDA
är stort, annars riskerar den amerikans-
ka allmänheten att drabbas av ännu en
skandal som Vioxx, skriver Lancet vida-
re.
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Tankesmedja vill reformera FDA

Det nyligen godkända
vaccinet mot humant
papillomvirus (HPV)

bör bli obligatoriskt för europeiska ung-
domar. Det anser tidskriften Lancet på
ledarplats.

Vaccinet, Gardasil, skyddar mot HPV-
typerna 16 och 18, som orsakar runt 70
procent av alla fall av cervixcancer. Där-
till skyddar det även mot HPV-typerna 6
och 11, som är orsaken till 90 procent av
alla fall av genitala vårtor. Sedan prepa-
ratet godkänts i USA av den amerikanska
läkemedelsmyndigheten FDA har det fö-

reslagits att amerikanska flickor i 11–12-
årsåldern bör vaccineras. Även i Europa
har vaccinet godkänts, och nu slår Lancet
ett slag för att europeiska hälsomyndig-
heter inom kort bör besluta om obligato-
risk vaccination. 

Inte bara flickor utan också pojkar bör
i förlängningen inkluderas i vaccina-
tionsprogramet, anser Lancet: dels för
att undvika att viruset sprider sig till
flickor, dels för att minska antalet fall av
genitala vårtor hos unga män. 

En annan positiv »bieffekt« vid vacci-
nation av unga män är att vaccinet skyd-

dar mot bl a analcancer (vilket även gäl-
ler kvinnor). Men då dokumentationen
om vaccinets effekt på pojkar i nuläget är
begränsad är det viktigaste att EUs med-
lemsländer snabbt beslutar om vaccina-
tion av flickor i åldrarna 11–12 år, under-
stryker Lancet. 
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»Gör HPV-vaccin obligatoriskt«


