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En lovprist artikkel i Tidsskrift for
Den norske lægeforening er indeksert
som kasuistikk nummer 1 million i
MEDLINE.

31. august 2001 passerte søkedatabasen
MEDLINE 1 million indekserte kasuistikker
(«case reports») med artikkelen Infeksjons-
utbrudd av meticillinresistente gule stafylo-
kokker ved Haukeland Sykehus, publisert i
Tidsskrift for Den norske lægeforening for
nøyaktig ett år siden (1). Denne symbolske
grensen blir omtalt i et leserinnlegg i Lancet
(2), der budskapet er at kasuistikken som me-
disinsk tidsskriftsjanger ikke er død, til tross
for en stadig økende vektlegging av kunn-
skapsbasert medisin.      

Norsk skoleeksempel
«Tradisjonelt ble medisinsk viten bygd opp
gjennom systematisk innsamling av kasui-
stikker. Ved å erkjenne kasuistikkens be-
grensninger, unngår vi å overse dens betyd-
ning i vår søken etter faktakunnskap,»  skri-
ver Rosselli & Otero i sitt leserinnlegg. Det
er en myte at bare lavt ansette  tidsskrifter
publiserer kasuistikker, påpeker de to, og vi-
ser til 13–14 % av referansene i 120 kli-

niske kjernetidsskrifter er kasuistikker (3),
og at 40 000 nye kasuistikker hvert år blir in-
deksert i MEDLINE.    

Forfatterne av leserbrevet berømmer den
norske artikkelen av Kristine Bø og medar-

beidere, og kaller den et skoleeksempel på at
kasuistikksjangeren er pedagogisk velegnet
til kunnskapsformidling og fagutvikling. Ar-
tikkelen beskriver to utbrudd med meticillin-
resistente gule stafylokokker (MRSA) ved
Haukeland Sykehus i 1998–99, der indeks-
pasienten trolig var en pasient med atopisk
eksem, nylig flyttet hjem fra Japan.

– Dette er en oppmuntring, ikke minst
fordi det var min første artikkel som første-
forfatter. Innholdet er nok mest aktuelt for
Norge, fordi MRSA allerede er mye mer ut-
bredt i andre vestlige land enn her i Norden,
sier Kristine Bø, som i fjor høst fikk vite at
artikkelen hennes tilfeldigvis var blitt regis-
trert som millionkasuistikken i MEDLINE. 
– Tom Sundar, Tidsskriftet
tom.sundar@legeforeningen.no
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P-piller, kardiovaskulær risiko og interessekonflikter

De nyeste p-pillene er assosiert med
forhøyet tromboserisiko. En ny studie
peker i retning av redusert infarkt-
risiko, sammenliknet med annen-
generasjons p-piller.

I en nederlandsk befolkningsbasert pasient-
kontroll-undersøkelse ble 248 kvinner i al-
deren 18–49 år som hadde gjennomgått sitt
første hjerteinfarkt i årene 1990–95 sam-
menliknet med 925 kvinner uten hjertein-
farkt, matchet for alder, bosted og opplys-
ninger om helse, risikofaktorer og bruk av p-
piller på det tidspunkt infarktet oppstod (1).
Hos 217 av infarktpasientene og 763 i kon-
trollgruppen ble det også gjort analyser med
henblikk på arvelig forhøyet tromboserisiko.

Oddsratio for å få hjerteinfarkt var 2,0 
(95 % konfidensintervall 1,5–2,8) hos p-pil-
lebrukere sammenliknet med ikke-brukere.
For tredjegenerasjons p-piller var oddsratio
1,3 og ikke signifikant sammenliknet med
ikke-brukere. For annengenerasjons p-piller
var oddsratio 2,5 (1,5–4,1). Risikoen for å få
hjerteinfarkt var ikke signifikant forskjellig
mellom brukere av tredje- og annengenera-
sjons p-piller. Den økte risikoen var heller
ikke ulik mellom de som hadde arvelig for-
høyet risiko for trombose og de som ikke

hadde det. I en leder i samme nummer av New
England Journal of Medicine gis støtte til de
nyeste p-pillene (2).

Nye retningslinjer
Tidligere i 2001 konkluderte en metaanalyse
med at tredjegenerasjons p-piller gir økt
tromboserisiko (3), noe som medførte nye
retningslinjer for forskrivning av p-piller i
EU. Denne nye studien peker i retning av la-
vere risiko for hjerteinfarkt ved bruk av
tredjegenerasjons p-piller, noe som kan føre
til ytterligere justering av anbefalingene som
gis. Imidlertid er den absolutte risiko for
trombose eller hjerteinfarkt ved bruk av så
vel annen- som tredjegenerasjons p-piller
svært liten. Den økte risikoen for kardiovas-
kulær sykdom ved kombinasjon av røyking
og p-piller er heller ikke dramatisk, og det er
først og fremst røyking som er hovedårsak til
hjerteinfarkt hos kvinner i fertil alder (4).

Skarp kritikk for interessekonflikt
Nå angripes New England Journal of Medi-
cine fordi tidsskriftet ikke opplyste om at le-
derskribenten tidligere har vært knyttet til et
firma som produserer p-piller, ifølge et ny-
hetsoppslag i BMJ (5). Redaktør Gregory
Curfman i New England Journal of Medicine
forsvarer seg med at det er mer enn fem år

siden lederskribenten var tilknyttet det aktu-
elle firmaet, etter de skriftlige opplysninger
han har.

BMJ bruker den aktuelle saken til å gi et
spark til sin amerikanske konkurrent. I ny-
hetsoppslaget nevnes det særskilt hva BMJs
avtroppende nordamerikanske redaktør Ron
Davis mener om interessekonflikter. Han
hevder at dersom disse er nærmere i tid enn
fem år, bør de diskvalifisere for å skrive le-
deren, men er de eldre bør den mulige inter-
essekonflikten likevel publiseres fordi for-
fatteren kan være påvirket av sin tidligere
rolle.
– Pål Gulbrandsen, Tidsskriftet
pal.gulbrandsen@legeforeningen.no
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