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  Evidensbaserad medicin och  
  val av läkemedel

För alla som ordinerar läkemedel ingår det att på ett sakligt och metodiskt sätt vär-
dera den information som ges om olika behandlingar. Ett första steg är att förvissa 
sig om att alla andra behandlingsalternativ är uttömda och att indikationen för 
läkemedelsbehandling därmed är tillräckligt stark. Ett klart mål med läkemedels-
behandlingen bör formuleras men hur troligt är det att målet kommer att uppnås? 

Den bästa metoden för att utvärdera effekten av läkemedel är randomiserade kon-
trollerade studier (RCT). Då uppnås en balans mellan olika störfaktorer så att det 
enda som skiljer grupperna åt är om de fått läkemedlet eller inte. Men om delta-
garna i en studie starkt avviker från den population som läkemedlet ska användas 
i måste det likafullt ifrågasättas om resultaten är valida (generaliserbara). 

Metaanalyser (statistisk sammanvägning) av ett större antal RCT uppnår den 
högsta graden av säkerhet för att utvärdera ett läkemedel. På senare tid har fler 
läkemedel börjat godkännas efter enbart observation i fas I- och fas II-studier. Det 
innebär en betydligt större risk för olika felkällor.

Lättaste sättet att förstå effekten av ett läkemedel är den absoluta riskskillnaden 
(ARD) mellan icke-behandlade och behandlade patienter. Det inverterade värdet 
(1/ARD) uttrycker ”numbers needed to treat” (NNT). Vid perfekta förhållande 
har varje behandlad individ nytta av terapin och NNT är 1. Om däremot den 
absoluta riskskillnaden är 0,01 blir NNT 100 under den angivna tidsperioden. 

Ett vanligt sätt att beskriva effekten av läkemedel är relativ risk men då gäller det 
att vara vaken över vilken risknivå det handlar om. Både om den absoluta risken 
minskar från 2 till 1 eller från 2/106 till 1/106 är den relativa risken (RR) 0,5. För 
samtliga effektmått gäller också att de är behäftade med en statistisk osäkerhet bero-
ende på hur stort underlaget är. Ett 95 % konfidensintervall uttrycker att det sanna 
värdet med 95 % säkerhet befinner sig någonstans inom det intervall som anges. 

En annan viktig aspekt är att diskutera de utfallsmått som använts. Är det variab-
ler som på något vis är viktiga för patienten såsom död, allvarliga händelser eller 
livskvalitet? Eller rör det sig om surrogatmått såsom olika laboratorievärden eller 
exempelvis PFS (progression-free survival)? Även om effekten är statistiskt signi-
fikant behöver det således inte ha någon betydelse. Här gäller det att använda sitt 
kliniska omdöme. 

Säker information kring läkemedlets biverkningsprofil kan vara avgörande. All-
mänt gäller att ju längre ett preparat har funnits på marknaden, desto mer troligt 
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är det att allvarliga men ovanliga biverkningar har hunnit ge sig till känna. ”Num-
bers needed to harm” (NNH) beräknas på motsvarande sätt som NNT. Värdet på 
NNH måste sättas i relation till vilken biverkan det handlar om. 

Information om läkemedel
En bra början på att söka information efter ett läkemedel är att formulera en fo-
kuserad och specifik fråga. PICO-modellen är ett utmärkt verktyg och innebär att 
man i förväg definierar varje del i frågeställningen som man vill ha besvarad. Det 
gäller ”P” som i population, ”I” som i intervention, ”C” som i control och ”O” 
som i outcome. Det underlättar inför litteratursökningen. Se SBU:s metodbok, 
https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/

Medicinska biblioteket vid Örebro universitet åtar sig olika sökuppdrag. Det är ett 
utmärkt erbjudande som bör bejakas mer. I första hand bör systematiska översikter 
utförda av oberoende grupper efterfrågas. Cochrane Library är ett bra förstahands-
val. En annan möjlighet är att söka efter HTA-rapporter på respektive enhets hem- 
sida. Här vill vi särskilt framhålla Canadas nationella HTA-enhet CADTH. 

Det går givetvis att söka själv i exempelvis ”Clinical Queries” i PubMed. Det gäller 
dock att vara observant på att osystematiska sökningar visserligen kan innebära 
att intressanta studier påträffas men kan också medföra att man får en något skev 
uppfattning om kunskapsläget. 

Hjälp med utvärdering av läkemedel
På SBU:s hemsida finns både en metodbok och mallar för att kvalitetsgranska 
studier. Det går även bra att kontakta HTA-enheten Camtö med frågor och förslag 
på utvärderingar. 

Länkar
•  Liten grundkurs i EBM för läkemedelsförskrivare – www.regionorebrolan.se/lake-

medel/Läkemedelscentrum/Läkemedelsrekommendationer/Utbildningar - läkemedel 
• Camtö (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) –  

www.regionorebrolan.se/sv/forskning/Kontakt och organisation/HTA-enheten 
Camtö 

https://www.sbu.se/sv/metod/sbus-metodbok/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/lakemedel/lakemedel/utbildningar/liten-grundkurs-i-ebm-for-lakemedelsforskrivande/
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/lakemedel/lakemedel/utbildningar/liten-grundkurs-i-ebm-for-lakemedelsforskrivande/
https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/kontakt-och-organisation/hta-enheten-camto/
https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/kontakt-och-organisation/hta-enheten-camto/

