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SBU:s rapport om besvär i 
nacken och övre rörelse
apparaten är på dryga 700 
sidor och innehåller mer 
information än vad kritiker
nas inlägg ger sken av, sva
rar SBU:s representanter.

Bengt Järvholm, Johan Hviid 
Andersen och Bo Veiersted 
citerar en halv mening från 
rapporten, »värdefull infor-
mation negligeras om man 
slentrianmässigt utesluter 
bedömningen av enskilda 
tvärsnittsstudier från en sys-
tematisk översikt«. Den full-
ständiga meningen lyder: 
»Det kan finnas en risk för att 
värdefull information negli-
geras om man slentrianmäs-
sigt utesluter bedömningen 
av enskilda tvärsnittsstudier 
från en systematisk över-
sikt.« Vilket är en stor skill-
nad i innebörd.

I SBUrapporten diskuteras
orsaken till att enskilda tvär-
snittsstudier inte bedömts 
som den information som 
genererats från ett antal (22) 
systematiska översikter som 
baseras på bland annat 149 en-
skilda tvärsnittsstudier, och 
vad som skiljer SBU-rappor-
ten från tidigare systematiska 
översikter (som oftast baseras 
på 80–90 procent tvärsnitts-
studier). I rapporten diskute-
ras även frågor om kausalitet, 
för- och nackdelar med olika 
epidemiologisk studiedesign, 
att rapporten fokuserar på ris-
ken för uppkomst av besvär, 
inte på prognos, med mera.

Järvholm, Hviid Andersen 
och Veiersted refererar till 

den systematiska översikten 
av van Rijn et al (2010). Den 
redovisas i SBU-rapporten, 
där det också framgår varför 
de 17 enskilda studierna inte 
ingår i underlaget för SBU:s 
evidensgradering. 

Den slutsats som van Rijn 
et al drar efter sin genomgång 
är att det inte går att uttala 
sig om orsakssamband efter-
som huvuddelen av ingående 
studier är tvärsnittsstudier. 
van Rijn et al konstaterar det 
som utgör en av grunderna 
för SBU:s ställningstagande 
att exkludera tvärsnittsstu-
dier i denna kunskapsöver-
sikt; att tvärsnittsstudier har 
ett begränsat informations-
värde när det gäller att dra 
slutsatser om orsakssam-
band. En uppfattning som 
framkommer även i andra 
modernare systematiska 
översikter. 

Järvholm, Hviid Andersen 
och Veiersted anser att rap-
porten får lågt vetenskapligt 
och praktiskt värde för att 
den inte tar med alla typer av 
studier och inte tar med teo-
rier och modeller. 

Våra utvärderingar bygger 
på data från grupper av indi-
vider. De avspeglar genom-
snittsrisken i de grupper där 
de beräknats och kan inte 
utan vidare tillskrivas enskil-
da individer.

Kunskap om risker på grupp-
nivå kan dock användas i det 
preventiva arbetet. Bedöm-
ningen av en möjlig arbets-
skada hos en enskild individ 
är en uppgift för Försäkrings-
kassan. SBU-rapporten kan 
bidra med information som 
underlag för en samlad be-
dömning som görs vid en an-
nan myndighet. Experimen-
tella studier kan ge tilläggsin-
formation om den biologiska 
trovärdigheten i sambanden, 
men visar inte direkt hur det 
påverkar hälsan i arbetslivet. 

Experimentella studier, in-
dividens exponering för risk-
faktorer med mera kan lik-
som SBU:s kunskapsunderlag 
sedan ligga bakom en samlad 
värdering i det enskilda fal-
let. En parallell är att SBU tar 
fram systematiska kunskaps-
översikter som Socialstyrelsen 
gör riktlinjer på, där de även 
väger in andra aspekter.

Vi förstår inte kritiken av 
GRADE-systemet för evi-
densgradering, som i motsats 
till tidigare system tar hän-
syn till viktiga faktorer som 
effektstorlek och dos–re-
sponssamband och som gör 
det lämpligt att använda även 
för epidemiologiska studier 
inom folkhälsoområdet. 

Vi vill framhålla att SBU:s 
rapporter även avser annat 
än behandlingseffekter redo-
visade i randomiserade kon-
trollerade studier. Det finns 
till exempel rapporter om 
förebyggande insatser, dia-
gnostik, epidemiologiska 
sammanställningar om ris-
ker och om sjukskrivning. I 
alla SBU-rapporter ska evi-
dens baseras på empiriska 
studier, vilket innebär att 
teorier och modeller inte be-
aktas. 

SBU har fått regeringens
uppdrag att systematiskt 
sammanställa kunskap om 
arbetsmiljöns betydelse för 
uppkomst av sjukdom. Vi är 
väl medvetna om de utma-
ningar som ligger i att göra 
sådana kunskapsöversikter. 
SBU:s ambition är att ha ett 
transparent arbetssätt och 
tydliggöra de begränsningar 
vi valt att arbeta med. 

Christer Edling
ordförande i projektgruppen

Anders Norlund
projektledare

Måns Rosén
direktör; samtliga SBU

ndebatt och brev

replik:

Rapporten innehåller mer 
än vad kritiken ger sken av

I LT 22/2012 (Debatt endast 
på webben: Ompröva antibio-
tikapolitiken!) riktade Björn 
Ramel kritik mot Sveriges 
antibiotikapolitik. Här publi-
ceras ett utdrag ur repliken 
från Strama, SMI och Sveriges 
Kommuner och landsting.
Artikeln finns i sin helhet på 
Läkartidningen.se.

Patientsäkerhets
satsningen inte riktad 
till enskilda förskrivare
Att Sverige, som Ramel skri-
ver, skulle ha infört en »spar-
samhetsbonus« på antibio-
tika är felaktigt. I regeringens 
patientsäkerhetssatsning på-
pekas särskilt att minskning-
en av felaktig förskrivning ska 
ske genom ökad följsamhet 
till behandlingsrekommenda-
tioner. –––Patientsäkerhets-
satsningen ger bättre förut-
sättningar för svensk hälso- 
och sjukvård att hantera det 
globala hotet från ökad anti-
biotikaresistens. 

Göran Stiernstedt, Karin 
Tegmark Wisell, Mats Erntell

Mer debatt på
Läkartidningen.se

»SBU:s ambition är 
att ha ett transparent 
arbetssätt och 
tydliggöra de begräns-
ningar vi valt att 
arbeta med.«

Artikeln har engagerat LT:s 
läsare. Här är några utdrag 
ur kommentarer på webben: 

Skapa kvalitetsmål i stället 
för ekonomisk styrning!
Rätt bot mot respektive sot 
måste vara våra ledord som 
läkare! Det är trist när SKL går 
in och styr vårt professionella 
handlande med ekonomiska 
belöningar som kan leda lä-
kare till fel beslut. 

Birgitta Gottfries Dahlberg

Empirisk iakttagelse från 
en ATläkares perspektiv 
Min övertygelse är att överför-
skrivningen inom primärvård 
men även på sjukhus är mas-
siv. ––– Utbildning i frågan till 
kåren borde vara effektivare 
än ekonomiska styrmedel.

Oskar Lindfors 

Jäv: Arbetar i Kronobergs län, 
som enligt ryktet historiskt 
varit ett av de sämsta på just 
antibiotikabehandling till rätt 
indikation!

Stimulansmedlet för en 
rationell antibiotikaför-
skrivningen är inte riktat 
till enskilda förskrivare. Fo
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