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Dessa patienter har inte en
självförvållad sjukdom men de-
ras bristande uttrycksförmåga
verbalt kommer till uttryck ge-
nom kroppen. Med rätt förhåll-
ningssätt och psykoterapi, samt
ibland psykofarmaka, har de
goda chanser att bli friska.

Flera gånger om året läser man om
allvarliga incidenter och tragiska döds-
fall i anorexia nervosa. 10–18-pro-
centig mortalitet [1-4] vid detta tillstånd
är att ta på allvar. I Läkartidningen 3/96
kunde man i ett ansvarsnämndsärende
läsa om hur det somatiska tillståndet
inte behandlats tillfredsställande. I Gö-
teborg har en flicka vid en balettakade-
mi avlidit av anorexi. Enligt dagspres-
sen gick hon inte i behandling.

Under de åtta år, varav två vid an-
orexi–bulimimottagningen i Göteborg,
som jag arbetat med patienter med ät-
störning, har jag flera gånger förvånats
över att man tycks glömma att dessa pa-
tienter även har ett allvarligt somatiskt
tillstånd. Ibland är det extremt svårt att
få patienter som under ett par månader
gått ner 15–20 kg i vikt att bli inlagda
för medicinsk vård. När den somatiske
läkaren fått reda på att patienten har
anorexia nervosa är psykiatrin enda be-
handlingsform.

Allmäntillståndet är dock ofta påver-
kat med blekhet, stark perifer kyla,
muskelsvaghet, uttalad bradykardi och
låg temp. Vid uttalad anorexi är tillstån-
det ofta svårt att vända med enbart öp-
penvård, och en patient med body mass
index, BMI, på <13,5 bör sjukhusvår-
das [1]. Extra kaloritillförsel och sond-
matning behövs ofta för att patienten
skall komma i anabol fas [5-7].

Anorektiker är ofta svåra att överty-

ga om sitt somatiskt prekära tillstånd,
och en varm auktoritär läkarhand be-
hövs. 

Patienten har ofta en stark förnekel-
se och ser inte själv tillståndets allvarli-
ga natur. Detta förvillar förstås doktorn
som är van att man söker vård frivilligt
då man är allvarligt sjuk. Detta är det
mycket exceptionella med anorexi, och
denna mekanism bör alla i vården kän-
na till. Ofta är det anhöriga eller vänner
som kommer med patienten.

Kriterier för positivt resultat
Jag har vid ett 15-tal tillfällen under de
senaste åren remitterat in ovilliga pati-
enter till såväl pediatrisk som vuxenme-
dicinsk klinik. Det fungerar utmärkt om
följande kriterier uppfylls:
n Baskunskap om anorexia nervosa
hos doktorn.
n Information till patientens anhörig/a
om faran i tillståndet. Det bästa är att pa-
tienten har någon med sig som doktorn
får »draghjälp» av. Denna person kan
hjälpa till att övertyga patienten om in-
läggningens fördelar.
n Tala om för patienten att det blir in-
läggning för att det kroppsliga tillstån-
det är för farligt och patienten inte kan
klara viktuppgång själv ens när viljan
finns, när det gått för långt. Här kan man
behöva ta tid på sig och även konfronte-
ra patienten med den bristande insikten
om viktnedgångens allvar. 
n Stöd patienten i att detta är ett be-
svärligt steg. Tala om att tillståndet inte
bara kräver viktuppgång utan även sam-
talsbehandling som man bör hjälpa pa-
tienten att initiera på sjukhuset. Patien-
ten kan annars tro att alla bara vill att
man ska gå upp i vikt och så är allt väl.
n Ångest och oro finns ofta i samtal om
inläggning hos såväl patient som anhö-
riga. Det bör inte hindra läkaren från att
ge adekvat somatisk vård.
n Se till att ett vårdprogram finns som
innebär sondmatning och övervakning
samt vila och samtalsstöd vid måltider.
Det är tryggt för patient, anhöriga och
personal att ha en struktur att hålla sig
till.

Många tror att man inte kan övertala
eller konfrontera patienten därför att
ångest skulle uppträda. Men man dör

inte av ångest utan av bristande kalori-
tillförsel! Fjärran är 70-talets filosofi att
man i alla lägen bör ta hänsyn till pati-
entens integritet och bara förstå patien-
ten. Ibland kan överdriven empati vara
skadlig! Detta är gängse förhållnings-
sätt inom modern anorexibehandling
[1, 8] och innebär på intet sätt återgång
till gammaldags metoder med stark
kontroll och styrning av patienten. Det
svåra är givetvis att markera stöd och
förståelse samtidigt med den mer be-
stämda attityden. Dock har våra patien-
ter efteråt varit mycket positiva till vårt
och medicinavdelningens förhållnings-
sätt även om patienten varit aldrig så arg
och orolig vid inläggningen. Av 170 pa-
tienter som behandlats vid vår öppen-
vårdsmottagning har ingen behövt
vårdintyg.

Dessa patienter har inte en självför-
vållad sjukdom som en del fortfarande
hävdar. Deras bristande uttrycksförmå-
ga verbalt kommer till uttryck genom
kroppen men bör likafullt tas på allvar.
Det är ofta unga flickor det handlar om,
som har ett långt liv framför sig och som
kan bli friska med rätt sorts förhåll-
ningssätt och psykoterapi – som också
innebär samtal om kropp och mat –
samt ibland även psykofarmaka.
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Användningen av intranasala
steroider vid allergisk och vaso-
motorisk rinit har dubblerats de
senaste fem åren. Antalet rap-
porterade fall av nässeptum-
perforation har i motsvarande
grad ökat. Orsaksmekanismen
är okänd.

För att beskriva förloppet och
för att få en uppfattning om
problemets storlek har vi gjort
en genomgång av klinikens egna
fall samt sammanställt Läkeme-
delsverkets biverkningsrappor-
ter.

Allergisk rinit och andra överkäns-
lighetsreaktioner i de övre luftvägarna
förefaller öka i omfattning. Intranasala
steroider har använts sedan 1970-talet
och är en effektiv och säker behandling
av allergisk och vasomotorisk rinit. En-
staka rapporter om nässeptumperfora-
tion associerad med användning av na-
sala steroider har förekommit, men är
ovanliga [1, 2].

Antalet rapporterade biverkningar i
form av septumperforationer efter an-
vändning av nasala steroider har ökat
från ett till två fall årligen i mitten på
1980-talet till tio fall rapporterade
1995. Ökningen avspeglar sannolikt
den ökade användningen av steroider
för intranasalt bruk.

I Lunds sjukvårdsdistrikt har inleve-
rans av nasala steroider till apoteken
fördubblats, mätt i definierade dygns-
doser, DDD, mellan 1990 och 1995
(från 10,8 DDD/1 000 inv/dygn till 19,6
DDD/1 000 inv/dygn).

Vi har själva noterat flera fall av sep-
tumperforation där ett samband med lo-
kal steroidbehandling kunnat misstän-
kas. För att undersöka ett eventuellt
samband mellan septumperforation och
användning av intranasal steroidspray
har vi retrospektivt gått igenom vårt
material av septumperforationer och
jämfört det med Läkemedelverkets bi-
verkningsrapporter.

Sedan 15 juli 1993 diagnosregistre-
ras samtliga öppenvårdspatienter på
öronkliniken i Lund. Från detta datum

till 30 september 1995 har via patient-
databasen samtliga patienter med dia-
gnos nummer 478B identifierats.

Patientfall och Läkemedels-
verkets statistik
För att belysa riskfaktorer har alla

patientjournaler gåtts igenom efter en
speciellt uppgjord mall. För komplette-
rande uppgifter har ett frågeformulär
också sänts ut till samtliga patienter och
vid behov har telefonkontakt tagits med
patienterna. De riskfaktorer vi velat be-
lysa var användningen av intranasal
kortisonspray (pulver), avsvällande
näsdroppar, allergi, rökning, tidigare
nästrauma, tidigare näsoperation, över-
drivet näspetningsbeteende och uppre-
pad etsning för näsblödningar.

Från Läkemedelsverket har fallbe-
skrivningar från samtliga rapporter med
nässeptumperforation och nasala stero-
ider tagits fram (1 januari 1985–15 ok-
tober 1995).

Steroidinducerad perforation
kommer tidigt
Upptagningsområdet är ca 180 000

personer i Lunds sjukvårdsdistrikt; ca
28 000 tidsbeställda besök sker årligen
på öronmottagningen. Vi fann 32 pati-
enter med septumperforation (21 kvin-
nor och 11 män). Medelåldern i hela
materialet vid diagnos var 39 år (10–75
år).

Patientmaterialet består av fall som
ackumulerats under en längre period
men som har varit aktuella på kliniken
sedan 15 juli 1993. Antalet nya fall un-
der 1993 var sex, under 1994 fem och
1995 fram till 30 september 1995 ett.
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