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kommenderademen ändå
omfattande användningen vid
nedre urinvägsinfektion hos
kvinnor (LT nr15/2008, si-
dorna 1114-5).
– Jag tycker att litteratur-
genomgången, som tydligt
pekar på sambandet kino-
loner–MRSA, borde påverka
hur den enskilde läkaren för-
håller sig till den typen av
antibiotika, och att det bör
blir lättare att avstå från en
sådan behandling. I dag ligger
vi på andra plats i Norden när
det gäller kinolonanvänd-
ningen, säger Otto Cars.

Den forskning somOtto Cars
själv är engagerad i, bland an-
nat genom sin roll somhand-
ledare av doktorander i Upp-
sala, syftar till att förlänga
livslängden på befintliga anti-
biotika ochminimera risken
för resistensutveckling
genomökad förståelse för hur
bakterier uppför sig i kontak-
tenmed antibiotika.Mer kun-
skap på det området kan leda
till förbättrade behandlings-
strategier.Men det krävs
dessutomnya typer av anti-
biotika, säger Otto Cars, och
industrin har då ett stort an-
svar.Men för att fåmed in-
dustrin i det arbetet krävs för-
modligen inte bara ändrade
regler jämförtmed annan
läkemedelsutveckling, utan
även att samhället tar ett del-
ansvar för antibiotikautveck-
lingen, tror Otto Cars.
– Jag skulle vilja att den eu-
ropeiska läkemedelsmyndig-
hetenEMEA fick i uppdrag
att se över regelverket för in-
dustrins utveckling av anti-
biotika. Kanskemåste vi ac-
ceptera lägre krav på klinisk
dokumentation utan att tum-
ma på säkerheten, och även
förändra patenttider och pris-
sättning. En förlängd patent-
tid för nya antibiotikamåste i
så fall kombinerasmed en
långsammaremarknadsfö-
ringstakt, säger Otto Cars.
–Men vi kan inte räkna
med att industrin själv ska
klara det, för även omdet
finns pengar att tjänamed
nya antibiotika så ger andra
typer av läkemedel större
vinster. En tanke som löst har

diskuterats är att skapa en
speciellmekanism inomEU
för utveckling av prioriterade
antibiotika, enmekanism
sommöjliggör en samverkan
mellan EUsmedlemsländer
och läkemedelsindustrin.

I slutet av 2007 inleddes ett
arbete av EMEA tillsammans
med den europeiska smitt-
skyddsmyndighetenECDC
för att kartlägga allt som är i
pipeline gällande utveckling-
en av nya antibiotika inom in-
dustrin och akademin.
– En expertpanel ska sedan
granska alla befintliga kon-
cept på nya produkter, och ut-
ifrån en behovsanalys är det
tänkt att regelverket för ut-
vecklingen av nya antibiotika
ska ändras.
Otto Cars hoppas att arbe-
tet kan vara klart hösten
2009, då Sverige är
EUs ordförande-
land.
–Under Sveri-
ges kommande
ordförandeskap
ska frågan ombris-
ten på nya antibio-
tika finnasmed på
agendan. Det är
första gången den finnsmed
på en sådan hög politisk nivå,
vilket i sig är en stor fram-
gång.
Under en »normalt kaotisk«
arbetsvecka försökerOtto
Cars ändå hålla fast vid åt-
minstone tre fasta rutiner: en

dag till forskningen iUppsala,
en arbetsdag på Stramas kon-
tor i Stockholmoch endag på
ReActs kontor iUppsala.

ReAct (Action onAntibiotic
Resistance) är ett världsom-
spännande nätverk som
Strama initierade 2004 till-
sammansmedDagHammar-
skjöld Foundation ochAvdel-
ningen för internationell häl-
sa (IHCAR) vidKarolinska in-
stitutet, och som finansieras
av Sida. Nätverket har sin bas
på institutionen förmedicin-
ska vetenskaper vidUppsala
universitet.
– Efter beslutet i Världshäl-
soförsamlingen 2005 hände
egentligen inget, vilket natur-
ligtvis var en stor besvikelse
men också gav ökadmotiva-
tion till det internationella ar-
betet. ReAct försöker se resi-

stensproblemet i
ett brett samhälls-
perspektiv, och
kan erbjuda län-
der i hela världen
kunskap ochme-
toder att bygga
upp nationella
strategier för att
bekämpa resi-

stensproblematiken. I början
kändes det lite svårt att kom-
ma från ett så litet land som
Sverige och driva den här frå-
gan,men de jagmöter ser att
Strama-modellen fungerar
och det finns en stor vilja att
ta till sig den, säger Otto Cars.
– Arbetet inomReAct blir
alltmer spännande,men
innebär också allt fler resor. I
år kommer jag att besöka
bland annat Thailand, Indien,
Latinamerika ochKina.
En något kortaremen för
den skull intemindre viktig
resamed båt till Stockholms
södra skärgård finns också in-
skriven i kalendern. Den re-
san återkommer varje år.
– Jag försöker ta en ordent-
lig semestermed familjen
varje sommar i vårt fritidshus
påUtö. Det är en oas förmig,
och utan denmöjligheten till
avkoppling hade det nog varit
svårt att orkamed det här ar-
betet, säger Otto Cars.

Peter Örn
Frilansjournalist

Den europeiska läkemedelsmyn-
digheten EMEA borde få i upp-
drag att se över regelverket för
industrins utveckling av antibio-
tika, menar Otto Cars.

aktuellt

»Vi ser en lik-
artad ökning av
antibiotikaför-
skrivningen i
Sverige, Norge
och Danmark.«

Läkarförbundet
vill HPV-vaccinera
mot kondylom
Läkarförbundet tillstyrker Soci-
alstyrelsens förslag (se LT nr
10/2008) att införa vaccina-
tion mot humant papillomvirus
(HPV) i det svenska barnvacci-
nationsprogrammet. Men för-
bundet vill utvidga vaccinatio-
nen. För det första bör även
pojkar vaccineras.
– Det är enda sättet att få

ett allmänt skydd. Även pojkar
vidareför smitta, säger Mikael
Rolfs, ordförande i Läkarför-
bundets råd för läkemedel och
medicinteknik.
Socialstyrelsen säger i sitt

underlag: »Effekten av vaccine-
ring av pojkar är inte visad
ännu, och värdet av att vaccine-
ra båda könen för att skydda
flickorna är begränsat så länge
en hög vaccinationstäckning
bland flickorna kan förväntas.«
För det andra anser Läkar-

förbundet att skydd även mot
virustyperna HPV 6 och 11 bör
ingå i vaccinet.
HPV-typerna 6 och 11 räknas

inte till de onkogena HPV-ty-
perna; de är i stället associe-
rade med kondylom.
»Kondylom är en mycket

vanlig åkomma som kan orsa-
ka både fysiska besvär och
psykiskt lidande och genererar
stora kostnader för sjukvår-
den«, skriver Läkarförbundet i
sitt ytterst korta remissvar.
Av dagens två HPV-vaccin,

Gardasil och Cervarix, skyddar
bara Gardasil mot HPV 6 och 11.
– Ska man ändå vaccinera

så bör man ta det bredare vac-
cinet, säger Mikael Rolfs.
Om kondylom skriver Soci-

alstyrelsen helt kort att kondy-
lom är »en relativt vanlig men
oftast lindrig sjukdom«.

Elisabet Ohlin

Läkare i ambulans
tas bort i Skåne
Den politiska majoriteten i Re-
gion Skåne föreslår att läkarbe-
mannade akutbilar vid akut-
sjukhusen tas bort och ersätts
med bilar för hembesökhos äld-
re. Poul Kongstad, chefläkare i
KAMBER, Region Skånes ambu-
lansverksamhet, är kritisk. Kra-
ven på att göra diagnostik pre-
hospitalt bara ökar, menar han.
Läkarna behövs för att ut-

veckla verksamheten och bistå
ambulanssjuksköterskorna
med bedömningar precis som
i övriga delar av sjukvården.
Enligt honom gör man tvärt-

om i Stockholm och Göteborg.
Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset har sagt att de satsar på
en läkarbemannad ambulans.
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