
I artikeln »Värdefullt läkemedel för
kvinnor i fattiga länder skrotas – var-
för?« (LT 49/2006, sidorna 3901-2) tar
professor Kristina Gemzell Danielsson
och specialistläkare Annette Aronsson
upp ett viktigt och komplext problem. 

Misoprostol (Cytotec) registrerades i
mitten av 1980-talet för förebyggande av
magsårsblödningar med eller utan sam-
tidig sårutveckling. Forskningen hade
varit inriktad på att få fram ett alterna-
tiv till syrahämmande behandling. Man
kände till att prostaglandin var en viktig
substans för att bygga upp och förstärka
slemhinneskyddet. Under senare år har
användning av misoprostol minskat be-
tydligt, då protonpumpshämmare i allt
större utsträckning tagit över behand-
lingen. 

Samtidigt har misoprostol fått en kom-
pletterande användning inom ob-
stetriken för induktion av förlossning,

för prevention och behandling av post-
partumblödningar, vid »missed abor-
tion«, inkompletta spontana aborter
samt för att inducera abort i första och
andra trimestern. Denna användning
har etablerats och dokumenterats i kli-
nisk sjukvård, utan regulato-
riskt godkännande. Detta är
något som i många länder, in-
klusive Sverige, är helt legalt
och en del av det man kallar
»klinisk praxis och erfaren-
het«. 

För att finna ut hur man
bäst skall administrera och
dosera misoprostol vid dessa
tillstånd har ett antal kliniska
studier genomförts, och
många har genom åren publi-
cerats. Denna viktiga använd-
ning har utvecklats och doku-
menterats utan Pfizers delta-
gande och har blivit ett oer-
hört viktigt tillskott inom obstetriken i
många länder.

I många länder i Afrika har magsårsbe-
handling inte introducerats då proble-
matiken inte varit prioriterad, och i
västvärlden finns risk för att misopro-
stol av myndigheterna kommer att
plockas bort ur subventionssystemen,
då medlet inte anses vara det mest än-
damålsenliga, något som nu hänt i
Tyskland. Detta har skapat en situation
som väl beskrivs i debattartikeln. Pro-
blemet ställs på sin spets i de afrikanska
länder där misoprostol idag inte är re-
gistrerat. Produkten tillhandahålls idag
endast i Tunisien, Kamerun, Elfenbens-
kusten, Senegal, Mali, Burkina Faso,
Zambia, Burundi, Kongo, Zimbabwe,
Ghana och Sydafrikanska republiken. 

Förklaringen till att länder i Afrika
inte önskar få misoprostol på markna-
den, som en möjlighet till medicinsk
abort, är en kombination av flera mot-
krafter. I grunden finns ett starkt kultu-
rellt och religiöst motstånd mot aborter.
Detta gör att även regeringar och minis-
terier motverkar en eventuell introduk-
tion och en legal registrering. 

Abort är förbjudet enligt lag och en kri-
minell handling i samtliga afrikanska
länder utom tre – Sydafrika, Tunisien

och Zambia. Detta är en av anledningar-
na till att WHO i sitt uttalande om
»essential drugs« konstaterar att miso-
prostol skall tillhandahållas endast när
det inte står i strid med kulturella eller
legala regelverk i respektive land.  

Svenska läkare med erfa-
renhet från arbete i Afrika
har även rapporterat att afri-
kanska läkare, baserat på en
religiös övertygelse, ofta
motsätter sig att med medici-
ner inducera en abort. De
skulle även riskera att förlora
sin legitimation och rätt att
fortsätta arbeta.

För Pfizer är det av största
vikt och ett krav från myndig-
heter att om ett läkemedel
skall registreras och tillhan-
dahållas i ett land måste vi
kunna ge information kring
dess riktiga användning och

kunna följa upp detta kontinuerligt.  

Pfizer arbetar i Sverige och globalt för
att alla patienter i behov av våra läkeme-
del skall kunna erbjudas dem. Vi verkar
idag tillsammans med flera länder söder
om Sahara för att utveckla en säker dist-
ribution och hantering av läkemedel. 

Som ett globalt verkande företag har
vi ett stort ansvar för att våra produkter
kan erbjudas patienter i hela världen på
ett tryggt, riktigt och säkert sätt. Vi arbe-
tar tillsammans med ett flertal hälso-
myndigheter, inkluderande WHO, med
denna utmaning. 

Vi stödjer organisationer som på olika
sätt arbetar för en bättre sjukvård i ut-
vecklingsländer och vill finna sätt för att
möjliggöra att våra läkemedel kan an-
vändas för de patienter som behöver
dem. Detta arbete måste ske i samklang
med varje lands suveränitet och ta hän-
syn till nationella lagar samt kulturella
och religiösa regelverk. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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WHO har uttalat att miso-
prostol skall tillhandahål-
las endast om det inte stri-
der mot respektive lands
kulturella eller legala re-
gelverk. Abort är förbjudet
i flertalet afrikanska stater,
och möjligheten att använ-
da misoprostol för medi-
cinska aborter har lett till
att många regeringar mot-
arbetat introduktion av
medlet.

Som ett globalt
verkande före-
tag har vi ett
stort ansvar för
att våra produk-
ter kan erbjudas
patienter i hela
världen på ett
tryggt, riktigt
och säkert sätt.


