
Ingen anledning
byta ut svensk
skala för
skallskador
Bengt Gerdin föreslår i Lä-

kartidningen 8/96 sidorna
675–6 att den svenska RLS85
skall bytas ut mot Glasgow
Coma Scale (GCS). Argumen-
ten är tre: Hög korrelation mel-
lan skalorna, svårighet att jäm-
föra en summaskala med en hi-
erarkisk villkorsskala samt ett
svenskt behov av att bryta in-
tellektuell isolering.

När det gäller korrelationen
har Gerdin inte nästan rätt utan
helt fel; i mitten av skalorna har
korrelationen omvänt tecken,
vilket innebär ett allvarligt pro-
blem.

Summaproblemen har inte
vi hittat på i Sverige. Redan
Levy och medarbetare [1] an-
såg att det var meningslöst att
skapa en »sum score».

Det allvarligaste problemet
som ger upphov till Gerdins
bekymmer är att GCS är svår
att jämföra inom sig själv, vil-
ket följande exempel illustre-
rar. TNM-systemet [2] är kon-
struerat på samma sätt som
GCS och används för att svå-
righetsgraderna intestinal can-
cer. Låt oss anta, att man i det-
ta system kan värdera tumör-
storleken (T), men att man en-
dera inte kan värdera lymfkör-
telspridning (N) eller förekom-
sten av metastaser (M). Skall vi
använda någon av de fyra vari-
anter som rekommenderats för
GCS:
a) utesluta patienterna från un-
dersökningsmaterialet,
b) svara att patienterna är ovan-
liga hemma hos oss,
c) applicera en median som ba-
seras på de patienter som kan
utvärderas fullt eller
d) anta att det värsta har hänt
och ge sämsta möjliga värde på
delskalan? [3]

Gale och medarbetare [4]
visade för snart 15 år, sedan att
morbiditet och mortalitet vari-
erar stort beroende på valet av
metod enligt a) till d). Gerdins
huvudproblem är att han med
okänd tillförlitlighet för GCS
skall jämföra en grupp patien-
ter som kan utvärderas helt
med grupper av varierande
storlek som inte kan utvärderas
helt. Märkvärdigare än så är det
inte. Det gäller att lösa ett prak-
tiskt och vardagligt förekom-
mande problem i sjukvården,
där många olika vårdgivare är
inblandande i en vårdkedja [5].
RLS85 är befriad från denna

typ av svagheter och utgör så-
ledes ett bra val, och detta är
med andra ord ett uttryck för ett
vetenskapligt förhållningssätt.

Jan-Erik Starmark
överläkare,
neurokirurgiska divisionen,
Sahlgrenska sjukhuset
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Replik:

För bättre
internationell
kommunikation
Jan-Erik Starmark ifråga-

sätter det kloka i mitt förslag.
Jag väntade mig detta, efter-
som Starmark är en av fäderna
till det RLS85 jag anser bör 

bytas ut mot Glasgow Coma
Scale (GCS) vid bedömning av
skadade patienter.

Jag vill inte gå in på detaljer
i den lättillgängliga RLS–
GCS-litteraturen eller repetera
de argument jag tidigare anfört.
Däremot vill jag nämna att jag
fått ett otal positiva kommenta-
rer på min tidigare debattarti-
kel, även från neuroskolade in-
divider, vilket stödjer min upp-
fattning.

Starmarks inlägg föranleder
ändå några förtydliganden och
kommentarer.

RLS85 är en utmärkt skala
för att mäta påverkan på med-
vetandet. Som Starmark tidiga-
re visat är den lätt att lära och
ger reproducerbara resultat.
Jag har inte vänt mig emot det-
ta.

Det jag vänt mig emot har
Starmark missat. Om man vill
(= behöver) veta att man gör
rätt, t ex använder bästa möjli-
ga operationsmetod, måste
man kunna jämföra sina resul-
tat med andras i den internatio-
nellt tillgängliga pressen. Det
är omöjligt om språket inte är
gemensamt. Inga andra än vi
talar RLS85.

Starmarks analogi mellan
GCS för värdering av medve-
tandegrad och TNM för tumör-
klassifikation vid gastrointesti-
nal cancer haltar. För TNM
finns internationellt förstådda
och idag mycket vanligare al-
ternativ. För GCS finns inget
sådant.

Bengt Gerdin
professor, Uppsala

Avslutande
replik
Bengt Gerdin, ansvarig för

traumasjukvården i en re-
gion – tycks anse att det går lätt
att jämföra resultat med GCS.
Tyvärr är det inte så.

Litteraturen med GCS är
mycket svårtillgänglig. Man
talar inte alls samma »språk» i
GCS-världen. Det finns ett otal
olika »dialekter» på grund av
bristen på standardisering.

Liknelsen med TNM-syste-
met är perfekt därför att ska-
lans konstruktion är samma
som GCS-skalans, och exemp-
let fokuserar på orimligheten i
GCS-systemet. Det är enligt
min uppfattning emot veten-
skap och beprövad erfarenhet
att gå tillbaka till en sämre me-
tod – inget nytt har tillkommit
sedan debatterna 1990 vad gäl-
ler GCS-problemen.

Kan inte Gerdin i stället
hjälpa oss andra att övertala
världen att gå över till RLS85?

Jan-Erik Starmark

Dyspepsi och
H pylori –
Vilka ska
gastroskoperas?
Rekommendationerna an-

gående behandling av H pylori
i »Information från Läkeme-
delsverket» [1] väcker en del
frågor. I sammanfattningen
står:

1. Eradikering bör endast
ske hos patienter med fastställd
ulcussjukdom.

2. Hos patienter som söker
inom primärvården är funktio-
nell dyspepsi 5 gånger vanliga-
re än ulcus.

3. Diagnosen ulcus bör all-
tid ställas med hjälp av gastro-
skopi, då anamnesen endast
har ett positivt prediktivt värde
i 20–40 procent i ett primär-
vårdsmaterial.

Då jag för några år sedan
gick kurserna i kirurgi och in-
ternmedicin var de uttalade re-
kommendationerna att man
inte i oträngt mål skulle gastro-
skopera personer under 40 år
med klassisk dyspepsianamnes
utan »alarmsymtom» som indi-
kerar organisk sjukdom, utan
behandla enligt sedvanlig be-
handlingstrappa (antacida, H2-
blockad, prokinetiskt läkeme-
del, protonpumpshämmare),
då den primära anledningen till

LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 93 • NR 17 • 1996 1605

KORRESPONDENS

Till »korrespondens» välkomnas korta inlägg (högst 400 ord
plus, om nödvändigt, ett fåtal referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna är ett mått på läsarnas in-
tresse för tidningen vill vi även fortsättningsvis värna om den-
na avdelning, som har högt läsvärde. Genom att varje insän-
darskribent fattar sig kort kan vi bereda plats för fler och pu-

blicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att rubricera och förkorta
inlägg. För att påskynda publiceringen sänds normalt inget

korrektur till författaren.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Register för andra halvåret
1995 medföljde Läkartid-
ningen 3/96.


