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P
ersoner med bipolär 
sjukdom, schizofreni 
eller annan psykotisk 
sjukdom uppvisar i 

 högre grad än befolkningen i 
 övrigt metabola avvikelser 
– övervikt, diabetes eller 
rubbning av blodfetter – samt 
en ökad dödlighet i hjärt–
kärlsjukdom [1, 2]. Patientens 
medicinering kan bidra då de 
antipsykotiska preparaten 
kan inducera eller förvärra 
en metabol störning [3]. Vissa 
av dessa preparat uppvisar en 
mindre grad av påverkan 
medan andra kan bidra till 
mer uttalad metabol störning. 

Unga människor eller perso-
ner som inte tidigare har be-
handlats med antipsykotisk 
medicinering kan vara sär-
skilt känsliga för denna biver-

kan. Detta kan åskådliggöras 
av en studie där unga perso-
ner som behandlades med sitt 
första antipsykotiska prepa-
rat ökade i BMI-värde med 
mellan 7 och 14 procent un-
der tre månaders behandling 
med fyra vanligt förekom-
mande antipsykotika. Därtill 
uppvisade de signifikanta 
försämringar i blodfetter och, 
för olanzapingruppen, även 
försämrat fasteglukos [4]. 

Viktuppgång och annan 
metabol störning under pågå-
ende antipsykotisk medicine-
ring är en allvarlig hälsorisk 
som kan och ska motverkas. 

Riktlinjer för att förebygga 
och handlägga metabol risk 
hos patienter med allvarlig 
psykisk sjukdom har utfor-
mats i samarbete mellan fö-
reträdare för Svenska psyki-
atriska föreningen, Svenska 
föreningen för barn- och ung-
domspsykiatri, Svensk fören-
ing för allmänmedicin, 
Svensk förening för diabeto-
logi, Svensk internmedicinsk 
förening, Svenska cardiolog-
föreningen samt Svensk för-
ening för obesitasforskning. 

Dokumentet ger en kortfat-
tad sammanfattning av kun-
skapsläget, konkreta förslag 
på hur metabol störning kan 
förebyggas och handläggas 

samt referenser till ytterliga-
re läsning. Riktlinjerna i dess 
helhet, länkar samt använd-
bart arbetsmaterial återfinns 
på ‹www.svenskpsykiatri.se›. 

Riktlinjer inom detta område 
har tidigare utfärdats bl a i 
USA; en uppföljning visar att 
dessa implementerats i otill-
räcklig omfattning [5]. För 
att underlätta implemente-

ring har de svenska riktlin-
jerna formulerats kortfattat 
med kärnbudskapet sam-
manfattat i faktaruta och ta-
bell, inklusive beslutsstöd 
för åtgärd vid tidiga tecken 
på metabol störning. Verk-
samhetscheferna inom psy-
kiatri respektive barn- och 
ungdomspsykiatri har invol-
verats i arbetet. Dessa har 
dels i förväg informerats om 

n debatt och brev

Personer med bipolär sjukdom eller schi-
zofreni drabbas mer än andra av övervikt, 
diabetes och rubbning av blodfetter samt 
av ökad dödlighet i hjärt–kärlsjukdom. 
Kliniska riktlinjer för hur metabol stör-
ning kan förebyggas och handläggas har 
tagits fram, och vi uppmanar varje psy-
kiatrisk verksamhet att ta del av och 
implementera dessa riktlinjer. 

Dags att varje psykiatrisk klinik tar 
fullt ansvar för metabola sidoeffekter 
av antipsykotisk medicinering!
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biverkan av antipsykotisk 
medicinering.
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det planerade arbetet, dels 
kunnat bidra med synpunk-
ter i ett remissförfarande. 
De färdiga riktlinjerna sänds 
i direktutskick till varje 
verksamhetschef. Ett samar-
bete kring implementering 
planeras med bl a patient- 
och närståendeföreningar. 
Arbete pågår för att kunna 
införliva frågor om tillämp-
ningen av dessa riktlinjer i 
relevanta psykiatriska kvali-
tetsregister. 

Att psykiatrin tar ansvar för 
att förebygga och motverka 
metabola sidoeffekter av an-
tipsykotisk medicinering är 
en viktig och allvarlig kvali-
tetsfråga för vår specialitet. 
En förutsättning för att detta 
ska ske är att varje psykiat-
risk verksamhet har funge-
rande rutiner för detta och 
att dessa rutiner efterlevs. 
Ansvaret för att detta uppnås 
faller på verksamhetschefer-
na för landets psykiatriska 
och barnpsykiatriska kliniker. 
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n Distriktsläkarkollegan 
Kjell Lindström beklagar sig i 
LT 10/2010 (sidan 656) över 
att allmänläkarnas nationel-
la kvalitetsråd, SFAM.Q, inte 
får något ekonomiskt stöd 
från Sveriges Kommuner och 
landsting (SKL) för sitt webb-
baserade kvalitetsregister för 
primärvården pvkvalitet.se. 
Jag vill här lämna några 
spontana kommentarer till 
Kjell Lindströms inlägg. 

företrädare för svensk fören-
ing för allmänmedicin (SFAM) 
har genom åren intagit en 
kritisk attityd till de natio-
nella kvalitetsregister som 
numera är väl förankrade i 
svensk sjukvård. Den huvud-
sakliga invändningen har va-
rit att de inte berör primär-
vården. Det är förvisso rik-
tigt. Många kvalitetsregister 
berör till exempel opererande 
specialiteter.

Det hittills mest omfattande 
kvalitetsregistret i Sverige, 
Nationella diabetesregistret 
(NDR), berör i allra högsta 
grad svensk primärvård. 
NDR startades 1996 och har 
vuxit i omfattning för varje 
år. År 2008 var totalt 219 200 
diabetespatienter registrera-
de i NDR, och 921 av landets 
primärvårdsenheter bidrog 
med 175 400 av dessa regi-
streringar. NDR är alltså ett 
kvalitetsregister som är väl 
förankrat i svensk primär-
vård. En utförlig samman-
ställning av registerdata för 
2008, omfattande primär-
vårdens respektive medicin-
klinikernas registrerade pa-
tienter, finns tillgänglig på 
‹http://ndr.nu›. Dessvärre 
har SFAM.Q:s stöd för NDR 
lyst med sin frånvaro genom 
åren, och en vanligt återkom-
mande kritik har varit att re-
gistret är skapat av och för 
sjukhusläkare. Kjell Lind-

ström upprepar denna kritik i 
sitt inlägg.

Jag har lite svårt att förstå 
vad det är som gör landets 
medborgare så väldigt speci-
ella när de hamnar i primär-
vårdens sköte. Vården av pa-
tienter med typ 2-diabetes är 
väl ett utmärkt exempel på 
ett område där primärvård 
och olika sjukhusbundna 
verksamheter samarbetar för 
patientens bästa. Visserligen 
bidrar ögon läkare, ortoped, 
fotterapeut och diabetolog 
med olika del aspekter av vår-
den, och primärvårdsläkaren 
har ett övergripande ansvar 
för att minska risken för dia-
betessjukdomens komplika-
tioner. Detta innebär att det 
allmänmedicinska omhän-
dertagandet av diabetespa-
tienten blir mer mångfasette-
rat, men jag håller inte med 
om att just primärvårdens 
insatser är så väsensskilda att 
de ska behöva särbehandlas i 
kvalitetshänseende. Vi befin-
ner oss i kommunicerande 
kärl och bör bete oss därefter.

Jag inser inte heller hur Kjell 
Lindströms ordval ska under-
lätta för SFAM.Q att vinna 
respekt och en känsla av sam-
förstånd hos sjukhuskollegor 
och SKL. Att kalla ett avslag 
från SKL för »förmyndaratti-
tyd, provokation och föro-
lämpning mot hela primär-
vården« är kanske inte bästa 
sättet att lägga grunden för 
en konstruktiv diskussion om 
kvalitetsarbete i svensk pri-
märvård? Än mindre begriplig 
är hans avslutande fråga om 
bojkott av befintliga kvalitets-
register. Hur det skulle gagna 
den angelägna frågan om 
kvalitetsutveckling i primär-
vården övergår min horisont. 

samtidigt är det viktigt att vi 
börjar hitta praktiska lös-

ningar för registrering av 
kvalitetsdata i primärvården. 
Så länge NDR har varit det 
enda kvalitetsregister som 
egentligen har berört primär-
vården, så har det varit möj-
ligt att klara av registrering-
en online. På många håll 
»tankas« registerdata nu di-
rekt från journalen till NDR, 
vilket är tidsbesparande. 

När vi nu börjar skönja ett 
hjärtsviktsregister, och san-
nolikt andra angelägna kvali-
tetsregister som kommer att 
omfatta primärvården, blir 
det inte längre möjligt att sit-
ta och lägga in registerdata 
online för varje enskilt regis-
ter. Det gäller naturligtvis 
även pvkvalitet.se. 

Om sKL kan satsa pengar på 
att få våra olika patientjour-
nalsystem att direktleverera 
kvalitetsdata så är det nog en 
god investering för framtida 
kvalitetsarbete. Primärvår-
den behöver verkligen någon 
form av övergripande kvali-
tetsregistrering, som omfat-
tar ett flertal sjukdomstill-
stånd. Det gäller då att utfor-
ma en sökordsbaserad jour-
nal som gör det möjligt att 
enkelt extrahera data för de 
tillstånd som ingår i regist-
ret. Om det registret ska heta 
pvkvalitet.se får väl framti-
den utvisa. 

Tomas fritz
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replik till kjell lindström:

Är primärvårdens patienter  
verkligen så speciella? 

läs mer Kjell Lindström 
replikerar på nästa sida. 
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n Jag förstår att Tomas Fritz 
(TF) som ambassadör för  
Nationella diabetesregistret 
(NDR) blir illa berörd av or-
det bojkott mot befintliga 
kvalitetsregister och att han 
tycker att SKL:s kvalitetsre-
gister är att föredra framför 
pvkvalitet.se även i primär-
vården. TF tillhör enligt 
webbfrågan i LT 10/2010 en 
liten minoritet (7 procent). 
En stor majoritet (80 pro-
cent) av de kollegor som be-
svarade webbfrågan förorda-
de pvkvalitet.se. Övriga 13 
procent svarade »vet ej«.

Men jag kan inte förstå att 
TF, som själv är distriktslä-
kare, inte ser att det är skill-
nad på förutsättningarna för 
kvalitetsarbete i primärvård 
och på sjukhus. Vi har förvis-
so samma individer som pa-
tienter, men på sjukhus har 
man ett tydligt sjukdomsper-
spektiv. Diabetologen har 
bara diabetiker, och kardiolo-
gen har bara hjärtsjuka. Det 
blir naturligt att inrikta för-
bättringsarbetet på den sjuk-
dom man är specialist på. 

I primärvården har vi däremot 
ett tydligt generalistperspek-
tiv; vi hjälper människor som 
över tid och ibland samtidigt 
har flera olika sjukdomar, och 
vår uppgift är ofta att anpassa 
och individualisera vården. 
Långt ifrån alla ska t ex ha 
HbA1c <6,0 som målnivå! Vi 
måste vara uppdaterade och 
arbeta med förbättringsarbe-
te inom åtminstone 30–40 
olika diagnosgrupper. Allt går 
naturligtvis inte att göra sam-
tidigt! Vi har därför inte be-
hov av och kan inte lägga re-
surser på att följa och registre-
ra alla patienter kontinuerligt, 
inte ens när det gäller en så 
viktig sjukdom som diabetes. 
Och hur kan vi mäta och vär-
dera generalistperspektivet?

Tf menar att lösningen ligger 
i att journalsystemen i fram-

tiden direktlevererar data till 
kvalitetsregistren. Man kan 
visserligen på detta sätt en-
kelt skapa stora datamängder 
av dåligt validerade data som 
fortfarande kan manipuleras. 
Vi har i egna studier visat på 
betydande svårigheter att få 
ut korrekta data [1]. Men vad 
ska man ha alla dessa data 
till? Kan man använda sam-
ma mätetal för förbättrings-
arbete, för att värdera vård-
kvalitet och för forskning?  
Detta är viktiga frågor som 
behöver föras in i diskussio-
nen om kvalitetsregister i 
primärvården.

Är svaret JA kan man an-
vända nuvarande kvalitets-
register både i det lokala för-
bättringsarbetet (huvudsyf-
tet med alla register), för att 
värdera och jämföra vårdkva-
litet (t ex i Öppna jämförelser, 
NDR:s landstingsindex) och 
för forskning (som hjärtre-
gistren, NDR, ortopedregist-
ren m fl). Så sker ju också i dag. 
Men är svaret verkligen JA?

när man skapar underlag för 
förbättringsarbete och jäm-
för sig med andra vill man i 
första hand identifiera sina 
svaga sidor. I t ex NDR önskar 
man att det var möjligt att på 
ett enkelt sätt kunna ta fram 
de patienter som inte är till-
räckligt välbehandlade för att 
kunna kraftsamla för dessa. 

Det gör inte så mycket om de 
bäst behandlade patienterna 
hamnar i bortfallet.

skapar man data för att vård-
kvaliteten på vårdenheten 
ska bli offentligt värderad 
och jämförd med andra vill 
man förstås visa upp sina 
starka sidor. Då gör det inget 
om de sämst reglerade dia-
betespatienterna hamnar i 
bortfallet när man registre-
rar i NDR. I takt med en ökad 
offentlighet hamnar troligen 
allt fler av de sämst reglerade 
diabetikerna i bortfallet, och 
det kan då tyckas som om 
vårdkvaliteten förbättras. 

Data för forskning kräver stor 
noggrannhet, kontroll på ur-
val och bortfall m m. Till 
NDR rapporterar t ex mer än 
1 000 olika personer (läkare, 
diabetessköterskor, under-
sköterskor och vårdadminist-
ratörer), var och en på sitt 
sätt, mer eller mindre nog-
grant, med varierande urval 
och med stora och ibland sys-
tematiska bortfall. Det är 
inte säkert att detta blir bätt-
re med automatisk data-
fångst. Duger dessa data 
verkligen till forskning?

för inte så många år sedan 
ansågs registerdata av denna 
typ vara undermåliga för 
forskning. Men nu när fram-

stående professorer är regis-
terhållare, och kvalitetsre-
gistren göds med pengar och 
höjs till skyarna, har man 
möjligen börjat »se lite mel-
lan fingrarna« när det gäller 
kvaliteten på data! Att regist-
ren samlar förvillande stora 
datamängder och att regis-
terhållarna lämnat den kli-
niska vardagen spelar kanske 
också roll när man värderar 
datakvalitet?

för en praktiskt arbetande 
distriktsläkare med blygsam 
forskningserfarenhet känns 
det som om det sunda förnuf-
tet skriker NEJ, man kan inte 
använda samma data till allt! 
Att framstående forskare 
inom uppföljning och kvali-
tetsutveckling kommer till 
samma slutsats känns bra: 
»We are increasingly realiz-
ing not only how critical meas-
urement is to the quality im-
provement we seek but also 
how counterproductive it can 
be to mix measurement for 
accountability or research 
with measurement for im-
provement« [2].

Det är mycket angeläget att 
vi i professionen kommer till 
större samsyn även i denna 
fråga! Hur ska vi annars kun-
na begära att administratörer 
och politiker ska fatta kloka 
beslut på rätta grunder? 

Kjell Lindström
distriktsläkare, 

Jönköping;  
f d ordförande och  
medlem i SFAM.Q

kjell.lindstrom@lj.se
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replik:

Kvalitetsmått für alles?

Sunda förnuftet säger den praktiskt arbetande distriktsläkaren 
Kjell Lindström att samma data inte kan användas till allt.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

LKT1012s845_847.indd   847 2010-03-18   09.29


