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De nuvarande behandlingsalgoritmerna för psykiska störningar baserar 
sig på resultaten från randomiserade kontrollerade kliniska prövningar, 
men man vet inte hur resultaten av sådana prövningar de facto kan 
överföras. Nationella datoriserade register som innehåller information 
om sjukhusvård, läkemedelsexpediering och dödlighet kan användas 
för att undersöka detta. 

De nuvarande behandlingsalgoritmerna för 
egentlig depression och schizofreni baserar 
sig främst på resultaten från randomiserade 
kontrollerade kliniska prövningar. Eftersom 
de patienter som tas med i dessa prövningar 
bara omfattar en minoritet av alla patienter, 
omfattande de 10–20 procent som inte samti-
digt missbrukar droger, inte lider av somatiska 
sjukdomar eller inte uppvisar otillräcklig 
ordinationsföljsamhet, självmordsbenägenhet 
eller antisocialt beteende, vet man inte hur 
väl prövningarnas resultat kan överföras på 
den kliniska verkligheten (fi gur 1). Likaså 
vet man till exempel inte hur behandling 
med antidepressiva läkemedel påverkar själv-
mordsrisken, eller hur typen av antipsykotisk 
behandling av den första schizofreniepisoden 
påverkar långtidsprognosen. Att undersöka 
dessa frågor skulle kräva stora sampel och 
långa uppföljningstider. Denna artikel presen-
terar preliminära resultat om hur prognosen 
i verkligheten för första episodens schizo-
frenipatienter kan undersökas med hjälp av 
nationella datoriserade register.

Flera nya andra generationens antipsyko-
tiska läkemedel har tagits i kliniskt bruk un-
der det senaste årtiondet, och några av dessa 
har i kliniska prövningar visats ha en något 
bättre verkan jämfört med första generatio-

nens antipsykotiska läkemedel. Frågan om 
kostnadseffektivitet är för närvarande en av 
de mest avgörande frågorna inom psykiatrin, 
eftersom nya läkemedel är anmärkningsvärt 
dyra. Därför har två stora kliniska prövningar 
inletts för att undersöka den  effektiviteten av 
behandling med olika slag av antipsykotiska 
läkemedel i klinisk vardag: Clinical Antipsy-
chotic Trials of Intervention Effectiveness 
(CATIE) i USA, och Schizophrenia Outpa-
tient Health Outcomes (SOHO) i Europa. 
Trots att dessa prövningar kommer ett ge 
synnerligen värdefull information, kommer 
andelen bortfall i dessa studier antagligen 
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att vara fl era tiotals procent. Därför är det 
primära utfallsmåttet i dessa prövningar inte 
återfallskvoten eller dödligheten, utan bortfall 
ur prövningen eller byte av antipsykotiskt 
läkmedel av vilken som helst orsak. Ett sätt 
att studera den verkliga effektiviteten av anti-
psykotisk behandling är att länka data om 
läkemedelsexpediering, dödlighet och återfall 
som leder till sjukhusvård genom att använda 
nationella registerdatabaser. 

I Finland är det möjligt att identifi era alla 
personer som har behandlats på sjukhus med 
hjälp av det nationella registret för vårdanmä-
lan (HILMO). Den diagnostiska tillförlitlighe-
ten vid schizofreni i HILMO har konstaterats 
vara mycket god (1). Information om dödlig-
het och dödsorsaker registreras av Statistik-
centralen och alla läkemedel som köpts på 
apotek registreras av Folkpensionsanstalten. 
Registren täcker 100 procent av alla levande 
personer som är bosatta i Finland. 

Genom att samköra dessa databaser stude-
rade vi den verkliga effektiviteten för mono-
terapi med de oftast använda antipsykotiska 
läkemedlen för patienter med första episo-
dens schizofreni. Vi använde återfallskvoten 
och dödligheten som primära utfallsmått. I 
den statistiska analysen strävade vi efter att 
kontrollera för sociodemografi ska faktorer, 
sjukdomens svårhetsgrad och urvalsbias mel-
lan de medicinerade grupperna. 

Utfallet studerades enligt den ursprungliga 
antipsykotiska läkemedelsbehandlingen som 

inleddes under den första månaden av öp-
pen vård (vilket påminner om intention to 
treat-metoden vid randomiserade kliniska 
prövningar), och också enligt den aktuella 
behandlingen under hela den 7 år långa upp-
följningsperioden. Resultaten tyder på att 
typiska och atypiska antipsykotiska läkemedel 
är en mycket heterogen grupp med avseende 
på hur effektivt de minskar dödligheten och 
återfallen hos patienter med första episodens 
schizofreni. Slutsatsen är att nationella regis-
terdatabaser kan användas för att studera den 
verkliga effektiviteten av psykofarmakologisk 
behandling genom att använda dödligheten 
och relapser som leder till sjukhusvård som 
primära utfallsmått. 
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100 patienter

Figur 1. Typiskt fl ödesschema vid randomiserade kontrollerade psykiatriska prövningar. 
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40 exkluderas (komorbiditet, självmordsbenä-
genhet eller antisocialt beteende, otillräcklig 
ordinationsföljsamhet, somatiska sjukdomar)

10 inkluderas

5 försvinner/avbryter

5 patienter/resultat
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