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Finns alternativ till läkemedel?
Var saknar vi kunskap?

Hur skall vi få kunskap?

Måns Rosén
SBU

SBU – nationellt kunskapscentrum för 
hälso- och sjukvården

SBU har till uppgift att vetenskapligt utvärdera 
tillämpade och nya metoder ur ett  

medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt 
perspektiv

SBU skall sprida rapporterna så att 
vårdgivare och andra berörda skall kunna 

tillägna sig den kunskap som vunnits.

SBU skall utvärdera hur kunskapen har 
använts och vilka resultat som nåtts.

Ökad dialog med hälso- och sjukvården

Frågor Svar
Databaser
• Cochrane
• HTA-databaser
• Medline
• Myndighetsrapporter

Upplysningstjänst
för vården

Hälso- och sjukvården

SBU kommenterar
Utländska rapporter

SBU utvärderar
Etablerade områden

och metoder

SBU utvärderar
Nya metoder (Alert)

Nyttan med SBU – några exempel:

• Utvärdering av preoperativa rutiner innebar direkta 
besparingar på ca 235 milj kr per år

• Många tillämpade behandlingsmetoder för ont i 
ryggen har ingen evidens för att de gör nytta. 
Sängläge är skadligt!

• Neuroleptikarapport resulterade i att färre 
högdospreparat skrevs ut till äldre => Bättre 
livskvalitet

SBU- rapporter: Hjärnskakning
• Alternativ 1: Övervakning på sjukhus
• Alternativ 2: Datortomografi och hemgång

• År 2000: SBU-rapport: Saknas studier av vilket 
alternativ som är bäst

• SBU initierade en randomiserad multicenterstudie 
OCTOPUS

• År 2006: SBU-rapport: Ingen skillnad i effekt/risk 
mellan alternativen, men datortomografi och 
hemgång mer kostnadseffektivt.

Octopusstudien: Hur skall hjärnskakning tas 
om hand?

• Multicenterstudie där 39 kliniker deltog

• Sökte pengar hos 25 forskningsfonder/anslagsställare.

• Fick 10 anslag

• Total budget 5,5 miljoner kronor.
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Nyttan med SBU –några exempel

• Hjärnskakningsrapporten pekar på potentiell besparing på 40 
milj. kr per år utan sämre kvalitet

• SBU gav stöd för att hörselscreening förbättrade 
språkutvecklingen hos barn =>                            
Hörselscreening ökade från 25 % till 75 % i landet.

• Ljusterapin släcks ner” var rubriken efter SBU rapport

• Inget stöd för att ge kalcium och D-vitamin till kvinnor under 80 
år =>  Besparingspotential på 31 milj kr per år

Exempel på SBU utvärderingar
• Långvarig smärta
• Behandling med vitamin D och kalcium
• Demens
• Riskbedömning inom psykiatrin – kan våld förutsägas?
• Bettavvikelser och tandreglering
• Ångestsyndrom
• Allmän hörselscreening av nyfödda (Alert)
• Fetma
• Måttligt förhöjt blodtryck
• Depression
• Metoder för tidig fosterdiagnostik
• Nyttan av att berika mjöl med folsyra för att förebygga 

ryggmärgsbråck

Nyligen avslutade SBU projekt

• Metoder för att främja fysisk aktivitet

• Ljusterapi vid depression

• Sömnapné

• HPV vaccination

• Benartärsjukdom

• Diagnostik och riskbedömning av karies

• Ranibizumab för behandling av åldersförändringar i näthinnans 
gula fläck

• Screening för bukaortaanerysm

Några kommande SBU rapporter:

• Barnvaccinationer

• Äldre och läkemedel

• Triage – flödesprocesser vid akutmottagningar

• Mat vid diabetes

• Antibiotikaprofylax

Finns alternativ till läkemedel?

• Rökförebyggande insatser alltid bättre än 
läkemedelsbehandling

• Kondom ett bra alternativ till behandling

• Fysisk aktivitet ett bra alternativ för många problem

• Kognitiv beteendeterapi vid långvarig smärta ger 
bättre social och fysisk funktion samt bättre förmåga 
att bemästra smärtan än läkemedel

Finns alternativ till läkemedel?

• Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en effektiv och säker 
behandlingsmetod vid depression, med snabbare och 
större effekt än läkemedelsbehandling

• Johannesört har en dokumenterad effekt mot 
kortvariga och lindriga depressioner

• Skolbaserade program för att öka fysisk aktivitet och 
skapa goda matvanor minskar fetmautveckling hos 
barn och ungdomar
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Men, många gånger saknar vi kunskap

• Vi vet inte de långsiktiga effekterna (mer än 6 månader) av 
åtgärder för att främja fysisk aktivitet

• Vi vet inte de långsiktiga effekterna av att behandla deprimerade 
barn och ungdomar

• Vi vet inte om effekterna av astmamottagningar, behandling i 
hemmet eller alternativmedicinska metoder har effekt på
behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

• Vi vet inte om kärlkirurgi eller medicinsk behandling och träning 
är bäst vid kärlkramp i benen

• Vi vet inte hur vi bäst skall behandla psykisk oro hos de allra 
äldsta

Men, många gånger saknar vi kunskap

• Vi vet inte om kirurgi eller laserbehandling är effektivare än 
läkemedel vid behandling av grön starr

• Studier av psykodynamiskt inriktade behandlingar saknas 
nästan helt

• Vi vet inte om man behöver följa upp barn med otit efter 2 
månader för att kolla vätska i örat 

• Vi vet inte vilken metod som är bäst för att diagnostisera 
demens?

Varför vet vi mer om läkemedel än andra 
behandlingsmetoder?

• Kliniska försök kostar mycket pengar

• Många metoder som behöver utvärderas har inga 
starka finansiella intressenter

• Det är svårt att få tillräckligt stora forskningsanslag i 
Sverige för kliniska försök

Men, vad vi vet om risker med läkemedel?

• Mycket mer om nyttan än de långsiktiga riskerna

• Läkemedelsföretagen och godkännandeprocessen 
prioriterar studier av kortsiktig nytta

• Långsiktiga studier av risker med läkemedel borde 
prioriteras

• Sverige har unika förutsättningar att vara 
världsledande på denna typ av forskning

Forskningspropositionen 2008/09:50

• Forskningspropositionen ökar anslagen till svensk 
medicinsk forskning

• Propositionen poängterar att forskningen i högre 
utsträckning än i dag skall komma till nytta

• Samhällsrelevans och behovsmotiverad forskning är 
två viktiga begrepp

• Klinisk forskning skall stärkas, men ingen precisering 
av vilken typ av klinisk forskning som skall prioriteras

Vad behöver göras?

• Samhället bör stödja icke-kommersiella kliniska 
försök som är direkt till nytta för patienterna. 

• Förslag: Avsätt 100 miljoner kr per år och låt en 
allsidigt sammansatt grupp med representanter från 
hälso- och sjukvården, landsting, universitet, 
vetenskapsråden (VR, Vinnova etc) och myndigheter 
välja ut ett antal angelägna frågor som behöver 
besvaras.

• Utlys projektmedel för att besvara dessa frågor i fri 
konkurrens med sedvanlig kvalitetsgranskning 

• SBU skulle kunna medverka i denna process


