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debatt och brev

2006 också apolipoproteinbestämning.
I en enkätundersökning med god svars-
frekvens framkommer också att de fles-
ta ställer sig positiva till möjligheten av
att använda apolipoproteiner, men det
har också framförts invändningar av
den typ som diskuterats under proces-
sens gång.

Samarbete med läkemedelsindustrin
har vid ett flertal tillfällen diskuterats
med verksamhetschef och landstings-
ledning och syftar i första hand till att få
stöd i form av utbildnings-
material, föreläsare och pro-
fessionell expertis. Skriftliga
avtal enligt regler mellan Lä-
kemedelsindustriföreningen
och Sveriges Kommuner och
Landsting finns alltid vid ut-
bildningar som genomförs
tillsammans med läkemedelsindustrin.
Givetvis måste man alltid vara medve-
ten om vad industrin har för syfte och
hur vi inom professionen påverkas. De
vårdcentraler som önskat oberoende ut-
bildning har fått detta via medicinklini-
ken eller kliniskt-kemiska laboratoriets
försorg.

Användning av apo B/apo A1-kvoten
medför i sig inte med automatik att nå-
gon viss läkemedelsbehandling ska
genomföras. Läkemedelskommittén i
Jönköpings läns landsting och dess ex-
pertgrupp hjärta–kärl har tvärtom en
långvarig tradition av att i första hand
rekommendera väldokumenterade och
relativt billiga generika. Simvastatin är
därför den enda statin som finns med på
rekommendationslistan, och andelen
simvastatin (80 procent) ligger därför
klart över riksgenomsnittet (75 pro-
cent). Den kliniska erfarenheten är hit-
tills att apo B/apo A1-kvoten bättre än
LDL-kolesterol kan urskilja patienter
som inte behöver läkemedelsbehand-
ling.

Genom forskning med bland annat förfi-
nad hjärtinfarktdiagnostik har flertalet
forskningsgrupper kunnat visa att pro-
gnosen förbättras genom adekvat läke-
medelsbehandling och revaskularise-
ring [3], vilket i sin tur innebär att fler
individer har fått tillgång till dessa åt-
gärder och därmed bättre hälsa. Hjärt-
sjukvården har under den senaste tio-
årsperioden således utvecklats avsevärt
och med ett flertal register också kunnat
visa att resultat från stora randomise-
rade studier ger likartade goda resultat i
verkligheten [4]. Lars Wallentin och Ulf
Stenestrand kan med RIKS-HIA visa att
intensiv hjärtinfarktvård med revasku-
larisering och statinbehandling även re-

ducerar mortaliteten hos de äldre [5, 6],
som annars oftast är exkluderade i ran-
domiserade studier.

Exemplen med misslyckade läkemedels-
studier och problematiska koronarsten-
tar visar att inte alla nyheter håller måt-
tet och att initialt lovande resultat mås-
te följas upp under längre tid. Återigen
kan våra nationella register, såsom
SCAAR (Svenska Coronar Angiografi-
och Angioplastik Registret), vara till god
hjälp. Men utan försök och studier kom-

mer utvecklingen att stanna
och nya metoder och be-
handlingsprinciper inte se
dagens ljus, och en sådan ut-
veckling kan väl knappast nå-
gon av oss önska.

Sammanfattningsvis finner
vi att införandet av alternativet att mäta
apo B/ apo A1-kvot inom vårt landsting-
sområde har föregåtts av debatt såväl
inom regionen som lokalt. Representan-
ter för primärvården har deltagit i en ar-
betsgrupp för hjärta–kärl, på ett mot-
svarande sätt som arbetet bedrivits
inom den lokala läkemedelskommittén.
Den kliniska medicinen måste ständigt
ifrågasätta äldre metoder för att se om
nya kan vara av större värde; ett bely-
sande exempel är ambulatorisk blod-
trycksmätning i relation till konventio-
nellt mottagningsblodtryck. Undersök-
ningsmetoden kan dock inte bestämma
behandlingen – det är den behandlande
läkarens medicinska ansvar på basen av
evidens och de rekommendationer som
finns inom olika kliniska områden. 

■  Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Artikelförfattarna har fått föreläsarar-
voden från AstraZeneca, MSD, Sanofi-Aven-
tis, Schering-Plough och GlaxoSmithKline.
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»De vårdcentra-
ler som önskat
oberoende ut-
bildning har fått
detta …«

■ Svenska Läkaresällskapets hus har
uppmärksammats i ett inlägg i Läkartid-
ningen 6/2007 (sidorna 436-9) av PO
Haraldsson med replik av Mats Bauer –
det gällde frågan om att modernisera el-
ler att stanna i vördnad inför det 100-
åriga huset och dess interiör och inred-
ning.

Jag har stor respekt för att bevara och il-
lustrera det som varit – till framtiden. Vi
får inte bli historielösa. Men – varje
gång jag går uppför trappan till föreläs-
ningssalen får jag ett ordentligt adrena-
linpåslag. Där hänger Bo Beskows por-
trätt från 1934 av Adolf Lichtenstein
(1884–1950), professor i pediatrik vid
Karolinska institutet 1932–1949 och Lä-
karesällskapets ordförande 1949–1950.
En vacker målning i sig och AL var sä-
kert en utmärkt representant för skrået
– men vår forna kollega har låtit sig av-
målas i vit rock och med (statussymbo-
len?) en tjock cigarr. Den vita rocken an-
tyder väl att han är mitt uppe i klinisk
verksamhet, där han då säkert bjuder på
unken cigarrdoft till stora och små.

Förvisso har många av oss väl rökt – pe-
diatrer och andra – och ska skämmas för
detta. Men att en av landets stora pedia-
trer fått en så framträdande plats för
hängning – med cigarr!? Är det inte tid
att överväga en mindre iögonfallande
plats – där vår kollega kan få fortsätta
att bolma sin cigarr mera i avskildhet.
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Vit rock och cigarr

Fo
to

: J
an

 L
in

d

Bör placeras på mindre framträdande plats,
anser skribenten.




