
SBUs slutsatser  ska så långt det är möj-
ligt bli föremål för omprövning när kun-
skapsläget förändras. Sådana uppdate-
ringar har skett inom områdena dyspep-
si, ryggont, blodtryck, hjärnskakning
och cancerbehandling, för att nämna
några.

SBUs uppdrag består kortfattat i att
fastställa det vetenskapliga kunskapslä-
get. Myndigheten förväntas göra en
strikt bedömning med utgångspunkt
från vetenskapliga studiers kvalitet. För
att slutsatser ska anses stå på säker
grund ställs därför vissa kvalitetskrav på
de studier som inkluderas. 

Principer både för bedömning av stu-
dier och för sammanställning av flera
studier som leder fram till evidensgra-
dering har tidigare redovisats i Läkar-
tidningen [1]. Som regel ställs krav på att
behandlingsstudier ska vara randomise-
rade studier. Rimligt god intern validitet
är ett första krav för att inkludera studi-
er. 

Av de av Pfizer åberopade studierna [2-
7] i Läkartidningen 50–52/2006, sidan
4060, är endast de av Lopez [3] och Ta-
keda [7] så nyligen publicerade att de
inte finns inkluderade i SBUs rapport
om demenssjukdomar [8]. SBU väljer
därför att begränsa kommentaren till de
två nya studierna. Lopez studie [3] är en
longitudinell tvärsnittsstudie. Det är
oklart hur allokering till studien har gått
till (»patients were selected«). Takedas
studie [7] är en systematisk litteratur-
översikt baserad på randomiserade stu-
dier, inkluderande metaanalys.

De kriterier som SBU använder innebär
att slutsatser om behandling oftast
inte baseras på observations- eller
tvärsnittsstudier. Därmed faller Lopez
studie utanför av SBU fastställda krite-
rier.

Takedas studie [7] förefaller vara en
väl genomförd systematisk litteratur-
granskning motsvarande ungefär den
metod som SBU tillämpar. Liksom SBU
kommer Takeda fram till att det för
ADAS-cog finns signifikans för att kolin-
esterashämmare har effekt, om än be-
gränsad. 

SBU har för denna effekt på ADAS-cog
angivit måttligt stark evidens, vilket ba-
seras på en meta-analys utförd av SBU.
Takeda uttalar däremot inget stöd för ef-

fekt av läkemedel på livskvalitet, vilket
framgår av slutsatserna. 

Pfizer nämner över huvud taget inte den
randomiserade studien »AD2000« [9],
vilken genomfördes i England och som
utfallsmått hade behov av sjukhems-
plats. Denna randomiserade studie är
förvisso inte utan brister, vilket SBU
också konstaterar i sin rapport [8], men
klart mer tillförlitlig än en öppen obser-
vationsstudie med oklar allokering av
patienter som Lopez studie. »AD2000«
[9] kunde inte påvisa att behov av sjuk-
hemsplats kunde förskjutas framåt i ti-
den med hjälp av kolinesterashämmare,
dvs läkemedlet hade inte den förväntade
effekten. 

SBU kan således inte med utgångspunkt
från de studier som Pfizer anför anse att
kunskapsläget har förändrats i förhål-
lande till SBUs rapport om demenssjuk-
domar [8]. 

Forskningen på demensområdet är
för närvarande mycket dynamisk. SBU
kommer med intresse att ta del av nya
forskningsrön.
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