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   ■ nyheter

Flera av de nyare läkemedlen 
mot schizofreni har bättre 
effekt än äldre preparat. Där-
för är det dags att se över 
dagens rekommendationer 
för läkemedelsbehandling. 
Det konstaterar SBU i en ny 
rapport.

Andra generationens anti-
psykotiska läkemedel började 
användas på 1990-talet, och 
skiljer sig från första genera-
tionen med bland annat en 
annorlunda biverkningspro-
fil. Nu finns det tillräckligt 
underlag för att fastslå, att fle-
ra av dem också är effektivare 
än de gamla mot psykotiska 
symtom vid schizofreni. Det 
konstaterar SBU, Statens be-
redning för medicinsk utvär-
dering, i en litteraturöversikt 
om schizofrenibehandling.

– De rekommendationer 
om läkemedelsbehandling 
som finns i dag, från bland 

annat Läkemedelsverket och 
Svenska psykiatriska fören-
ingen, är så gamla att de inte 
har med jämförelser mellan 
första och andra generatio-
nens läkemedel. Det säger 
Mats Berglund, professor 
emeritus vid Lunds universi-
tet och medlem i SBU:s ex-
pertgrupp.

– I dag finns många studier 
gjorda, och vi har kunnat väl-
ja ut de bästa systematiska 
översikterna. Därmed finns 
det underlag för att se över 
rekommendationerna.

I rapporten lyfter SBU fram 
fyra av de nyare läkemedlen, 
där man kunnat visa att de 
har bättre effekt än de äldre 
mot psykotiska symtom vid 
schizofreni: klozapin, olanza-
pin, risperidon och ami-
sulprid. Klozapin har bäst ef-
fekt vid svårbehandlad schi-
zofreni; det minskar risken 

för självmord och möjligen 
också för alkoholmissbruk.

Tidigare har de nyare läke-
medlen varit betydligt dyrare 
än de gamla, men den skillna-
den har minskat kraftigt när 
patenten på flera av dem har 
gått ut. Andra generationens 
antipsykotiska läkemedel har 
redan gått om första genera-
tionens i försäljning i Sverige. 
Men SBU:s experter anser att 
det finns anledning att öka 
användandet, i synnerhet av 
klozapin.

SBU-rapporten avhandlar 
också patientens delaktighet, 
och konstaterar att det finns 
vetenskapligt underlag för att 
patientens och de närståen-
des åsikter ska tas till vara 
vid behandlingsplaneringen. 
Det är också viktigt med soci-
alt stöd för att motverka dis-
kriminering och utanförskap.

Miki Agerberg

»Dags att se över rekommendationerna«
SBU-rapport om schizofreni:

Den andra mars 2009 
greps en narkosläkare 
på sin avdelning på 
Astrid Lindgrens barn-
sjukhus i Solna. Fyra 
poliser förde bort hen-
ne, anhållen och miss-
tänkt för mord på ett 
spädbarn. Om detta 
uppmärksammade fall har  
Läkartidningens reporter Sara 
Gunnarsdotter skrivit boken  
»3 ml. Om ett blodprov och ett 
åtal«.

– Efter att ha arbetat med 
ärendet i nästan tre år kändes 
det naturligt att försöka sam-
manställa delarna till en helhet, 
en bok. 

– Det är en viktig bok, säger 
Läkartidningens chefredaktör 
Jonas Hultkvist. 

– Den sätter fokus på en rad 
frågeställningar om läkarrollen 
och juridiken. Inte minst visar 
den klumpighet och bristande 
professionalism som ofta präg-
lar den svenska rättsapparaten.

Läkartidningen ger 
ut bok om Astrid 
Lindgren-fallet

Elisabet Ohlin




