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Målsättningen vid behandling
av epilepsi skall inte bara vara
att uppnå anfallsfrihet, utan
också att ge patienten med epi-
lepsi ett gott totalt omhänderta-
gande, dvs att minska det handi-
kapp eller de negativa livskonse-
kvenser det innebär att ha epi-
lepsi. Vad detta kan innebära
har att göra med de konsekven-
ser epilepsin har för den enskil-
de individen.

Målsättningen med rehabilitering är
att individen skall återvinna bästa möj-
liga funktionsförmåga och uppleva så
litet handikapp (negativa livskonse-
kvenser) som möjligt [1]. Habilitering
riktar sig till barn och ungdomar med
funktionshinder. Vuxenhabilitering har
ansvar för vuxna med huvudsakligen
medfödda funktionshinder. Habilite-
ring syftar till att öka individens funk-
tionsförmåga för att skapa förutsätt-
ningar för ett så självständigt liv som
möjligt med delaktighet i samhället [2].
Den bygger på medicinsk, psykologisk,
social, pedagogisk och teknisk kompe-
tens. Både rehabiliteringens och habili-
teringens arbetssätt är multidisciplinärt,
och teamarbetet är en förutsättning för
bra resultat.

I 1970 års epilepsiutredning gavs
förslag på hur epilepsivården för barn
och vuxna skulle byggas upp och orga-
niseras. Huvudansvaret för vården skul-
le ligga på barnneurolog respektive
neurolog. Man påtalade behovet av ut-

byggd barn- och ungdomshabilitering
och neurologisk rehabilitering för dessa
patienter [3]. I Socialstyrelsens expert-
utredning från 1993 [4] påpekas, att
dessa förslag endast delvis har genom-
förts. Inom landstingen har man byggt
upp rehabiliterings- och habiliterings-
enheter för rörelsehindrade vuxna re-
spektive barn, medan denna typ av mul-
tidisciplinärt omhändertagande inte är
en självklar rättighet för patienter med
epilepsi.

Patienter med epilepsi utgör en myc-
ket heterogen grupp, som Lars Forsgren
beskrivit i en tidigare artikel i denna se-
rie (Läkartidningen 20/97). Majoriteten
har epilepsi utan andra funktionshinder,
men andra tecken på neurologisk skada
eller sjukdom är vanliga. I en svensk po-
pulation förekommer mental retarda-
tion hos 23 procent av vuxna med epi-
lepsi och cerebral pares hos 9 procent
[5]. Av barn med epilepsi har 34–41
procent mental retardation och 21–23
procent cerebral pares [6, 7]. Motoriska
problem förekommer hos 30 procent av
barn med epilepsi utan cerebral pares
eller mental retardation [8]. Psykiatrisk
diagnos förekommer hos 30 procent av
barn med epilepsi [9], och i 59 procent
om barnet samtidigt har mental retarda-
tion [10]. Det rör sig alltså ofta om barn
och vuxna med omfattande funktions-
nedsättningar, där epilepsin ofta upp-
levs som det största problemet.

De flesta som behandlas för epilepsi
blir anfallsfria. Ungefär en fjärdedel av
alla med epilepsi har emellertid mer än
ett anfall per månad [11]. Sådan terapi-
resistent epilepsi är vanligare hos indi-
vider med mental retardation än utan [4,
U Steffenburg, opubl data 1997]. Dessa
bör erbjudas habiliteringens och rehabi-
literingens multidisciplinära arbetssätt.

Ökad kunskap
ett mål i rehabiliteringen
De flesta individer med epilepsi kla-

rar sig bra i det dagliga livet och har inte
behov av rehabiliteringsinsatser. Det
finns emellertid särskilda aspekter som
gör att även personer med en till synes
välkontrollerad epilepsi kan behöva den
behandling som ett multidisciplinärt
team erbjuder. Det epileptiska anfallet
är oftast omöjligt att förutse och innebär

en total förlust av kontrollen över vad
som sker. Att inte veta vad som händer
under anfallet ger en känsla av otrygg-
het och av att inte kunna styra sitt liv.
Omgivningens reaktioner och rädsla
kan bidra till otryggheten och till en
känsla av utanförskap. Låg självkänsla
är vanlig bland personer med epilepsi.
Attityder och värderingar från omgiv-
ningen påverkar den som har epileptis-
ka anfall.

Vidare kan epilepsin påverka indivi-
den i det dagliga livet. Anfallen och den
postiktala tröttheten stör de dagliga ru-
tinerna. Om anfallen utlöses av provo-
cerande faktorer kan vetskapen härom
begränsa individens aktiviteter.

Att behandla ungdomar med epilep-
si kräver särskild kunskap och insikt om
epilepsins psykosociala konsekvenser.
Ungdomar med epilepsi har dåligt
självförtroende och låg självkänsla, de
känner sig överbeskyddade samtidigt
som de är föremål för låga förväntning-
ar och utstötning [12]. Även vid absens-
epilepsi, som traditionellt anses okom-
plicerad, uppvisar ungdomar tecken på
social isolering och presterar sämre i
skola och arbetsliv än sina jämnåriga
[13]. Ungdomarna upplever att epilep-
sin påverkar skolgång, yrkesval och det
dagliga livet negativt.

Också anhöriga berörs av epilepsin
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och dess konsekvenser. Personer som
haft epilepsidiagnos sedan barndomen
får ibland så starka bindningar till för-
äldrarna att det försvårar utvecklingen
till självständiga individer med eget an-
svar. Många gånger finns en motiverad
och förståelig ängslan för anfallen och
deras konsekvenser, men denna ängslan
kan också bli överdriven.

Att få information om sin sjukdom är
en rätt som alla patienter har, men den-
na informationsprocess är ofta kompli-
cerad och fordrar mer än enstaka mot-
tagningsbesök. Patienten bör få möjlig-
het att bearbeta informationen, gärna
tillsammans med andra.

Ett viktigt led i rehabiliteringspro-
cessen är att öka kunskapen om och för-
ståelsen av de medicinska aspekterna av
epilepsi. För många patienter med epi-
lepsi är det svårt att öppet tala om sjuk-
domen [14]. Information och kunskap
blir det främsta vapnet i kampen mot
de fördomar som fortfarande omger
diagnosen epilepsi.

Kontinuerlig kartläggning
av individuella behov
Kartläggning av individuella behov

är en viktig del inom rehabilitering. Den
utgör grunden för att kunna sätta upp re-
alistiska mål och för att kunna identifi-
era vilka insatser som behövs för att nå
målet.

Detsamma gäller även inom habili-
tering för barn, men de konkreta målen
måste ofta vara mer kortsiktiga, efter-
som hänsyn måste tas till barnets ålder
och utveckling.

Kartläggningen av behoven skall
inte bara betraktas som första fasen av
rehabiliteringen, utan som en kontinu-
erlig och integrerad del av problemlös-
ningen.

En noggrann medicinsk bedömning
av epilepsin är nödvändig, särskilt vid
svåra eller täta anfall [15]. Den är också
av betydelse för att få veta vilka indivi-
duella rehabiliteringsmål som är realis-
tiska. En noggrann anfallsbeskrivning,
inklusive iktala och postiktala fenomen,
är viktig för att man skall veta vilka fy-
siska och psykiska konsekvenser epi-
lepsin har för individen och omgivning-
en. 

Hjälp att hitta strategier
att leva med epilepsi
De psykologiska konsekvenserna av

epilepsin kan vara ett större problem än
själva anfallen [16]. Personen med epi-
lepsi kan behöva hjälp att hitta strategi-
er att lära sig att leva med epilepsin och
därmed minska sekundära symtom som
ångest och depression [17]. Anhöriga
och framför allt föräldrar kan också be-
höva stöd av psykolog.

Personer med epilepsi, särskilt tera-
piresistent, har en ökad risk för kogniti-

va störningar. Det gäller framför allt
störningar i minnesfunktion, uppmärk-
samhet och språk. Av dessa är minnes-
svårigheter vanligast [15]. Man kan lära
sig strategier att klara sig trots dåligt
minne [18]. Neuropsykologisk utred-
ning är ofta väsentlig för att kartlägga
kognitiva problem och planera den fort-
satta habiliteringen respektive rehabili-
teringen. För patienten kan det vara vik-
tigt att få styrka och svagheter kartlag-
da och förklarade. En neuropsykologisk
utredning utgör också basen för special-
pedagogisk rådgivning och kan vara till
hjälp vid arbetsrådgivning. 

Insatser för att dämpa
sociala konsekvenser
Information till och samarbete med

skolan är en viktig del av habiliteringen
vid epilepsi. Barn och ungdomar med
epilepsi har i stor utsträckning inlär-
ningssvårigheter av sådan grad att spe-
cialpedagogiska insatser behövs. Det är
viktigt att kraven i skolan läggs på en
adekvat nivå och att eleven får den pe-
dagogiska hjälp som behövs. Saklig
medicinsk information är väsentlig för
att undvika både alltför höga och alltför
låga förväntningar samt överbeskydd
[19].

Många studier visar att personer med
epilepsi har hög arbetslöshet eller är un-
dersysselsatta. Svårigheter att få arbete
utgör ett av de största sociala problemen
vid epilepsi [20]. Många av dem som är
i arbete har problem i arbetslivet. För
ungdomar med epilepsi är det väsentligt
med saklig yrkesvägledning för att und-
vika orealistiska förväntningar och mål,
och vissa kan behöva arbetsträna. Även
i rehabiliteringsprocessen som rör arbe-
te bör individen själv vara motiverad
och delaktig, och eventuella andra
bakomliggande psykosociala problem
kan behöva kartläggas.

Social isolering kan upplevas som ett
problem av många personer med epi-
lepsi [13]. Det gäller både vänskapsre-
lationer och aktiviteter utanför hemmet.
Behovet av sociala kontakter bör upp-
märksammas i rehabiliteringsprogram-
met och bidrar till att riktade gruppverk-
samheter kan vara lämpliga.

Det är viktigt att förstå den skräck
och oro som anhöriga känner inför ett
epileptiskt anfall. Familjens reaktioner,
attityder och förväntningar har stor be-
tydelse för individen med epilepsi. Hela
familjen kan bli socialt isolerad på
grund av rädsla för fördomar eller miss-
uppfattning av vad epilepsin innebär.
Anhöriga behöver också medicinsk in-
formation. När det gäller barn är det
nödvändigt att föräldrarna får medi-
cinsk upplysning, liksom en möjlighet
att få diskutera sin oro utan att barnet är
närvarande. Syskonens roll får inte
glömmas bort, och det är allt vanligare

att de också görs delaktiga i habilite-
ringsprocessen.

Rehabiliteringsprogram
efter behov och resurser
Rehabiliteringsprogram vid epilepsi

kan riktas till enskilda individer med
epilepsi eller till grupper, samt till för-
äldrar och andra anhöriga, enskilt eller i
grupp. Olika problemområden kan tas
upp, t ex epilepsi som ny diagnos, att
leva med kronisk epilepsi, förändringar
i epilepsibehandling (t ex före och efter
epilepsikirurgi). Arbetet kan ske enligt
flera olika modeller.

På senare år har epilepsiteam inrät-
tats på både läns- och regionnivå.
Många team var i första hand inriktade
på medicinska och kirurgiska aspekter,
men har sedan kunnat utvecklas till att
få en tydligare rehabiliterings- eller ha-
biliteringsprofil, bl a tack vare stimu-
lansbidrag enligt Lagen om särskilt stöd
(LSS-medel).

Teamen kan ha olika sammansätt-
ning, men ofta ingår neurolog respekti-
ve neuropediater, neuropsykolog och
sjuksköterska, liksom kurator och psy-
kolog. Arbetsterapeut, sjukgymnast
och logoped kan också ingå i teamet.
Det bör finnas ett samarbete med neuro-
psykiater respektive barnneuropsykia-
ter, åtminstone på regionnivå. Special-
pedagog kan behövas för samarbetet
med skolan, samt en arbetsrådgivare
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som är insatt i problematiken vid epi-
lepsi (se rutor).

Rehabilitering och habilitering vid
epilepsi kan alltså ha något olika inrikt-
ning och utformning allteftersom behov
och resurser varierar. En rad projekt på-
går i epilepsiteam runt om i landet. Någ-
ra av dem redovisades på Svenska Epi-
lepsisällskapets workshop om habilite-
ring och rehabilitering vid epilepsi i
Umeå i november 1995. Två modeller
skall beskrivas här, från Björkgården
och Göteborg.

Den förra är en slutenvårdsmodell av
systematisk gruppundervisning vid En-
heten för Rehabilitativ neurologi vid
Norrlands Universitetssjukhus, belägen
på Björkgården i Sävar. Den senare är
en poliklinisk modell för rehabilitering.

Slutenvårdsmodell
med gruppundervisning
Björkgården har från starten 1980 i

första hand tillgodosett rehabiliterings-
behovet i norra sjukvårdsregionen för
patienter med rörelse- eller annat funk-
tionshinder. Utgående ifrån denna verk-
samhet var det logiskt att försöka åstad-
komma samma typ av rehabiliterande
insatser också för dem med epilepsi.
Verksamheten startade som projekt
1991 och resultatet har varit så positivt
att den sedan 1993 är ett ordinarie pro-
gram vid Björkgården.

För varje individ görs en resurs-, be-
hovs- och probleminventering som
grund för den individuella vårdplanen.
Systemet kartlägger faktorer som är av
betydelse för individens livssituation
och upplevelse av livskvalitet.

Kurserna pågår i fyra till sex veckor.
Varje patient har en individuell vård-
plan där behandlingsteamet utgår från
problembaserad individuell bedöm-
ning, som styr beslut om rehabilite-
ringsmål och åtgärder i samråd med pa-
tienten. Fritiden, kvällar och helger, in-
nehåller fri samvaro, med utrymme för
egna initiativ, men även där finns perso-
nalen med i viss utsträckning.

Anhörigas delaktighet i rehabilite-
ringsprocessen är nödvändig för att
åstadkomma varaktiga positiva föränd-
ringar. Detta synsätt ligger bakom ut-
formningen av den anhöriginformation
som ingår i programmet.

Kontinuitet i personkontakterna är
ett viktigt inslag i behandlingen. Den
behövs för att man skall känna trygghet
i gruppen och få en gruppgemenskap.
Patienterna har under åren mött många
olika läkare samt personal inom sjuk-
och socialvård. Missförstånd och oklar-
heter har ibland uppstått, bl a på grund
av bristande kontinuitet, och det har
skapat otrygghet och ibland en misstro
mot sjukvården.

Gruppmedlemmarna skrivs in vid
samma tidpunkt och fungerar som en

sammanhållen patientgrupp. Gruppen
har samma handledare under hela vård-
tiden och tilldelas samma vårdteam.

Huvudsyftet med att arbeta i grupp i
epilepsirehabilitering är att gruppen
skall vara ett samtalsforum. Gruppdel-
tagarnas egna erfarenheter och tankar
får komma fram i samtalet och delas av
andra som har liknande erfarenheter. I
gruppen lär man av varandra, och bear-
betar gemensamt information och ny
kunskap.

Minnes- och koncentrationsstör-
ningar, som är vanliga vid epilepsi, för-
svårar inlärningen och förståelsen av
den nya kunskapen. Gruppen blir även
här ett hjälpmedel att i en trygg situation
ta in ny kunskap och bearbeta den. I
grupparbetet blir det en upprepning av
given information genom frågor och
svar, och man samtalar med varandra
om det som förmedlas.

Gruppledarnas roll är att introducera
varje tema, att föra samtalen framåt och
sammanfatta. Skriftligt material som
utarbetats på neurologmottagningen i
samverkan med Spri används. Rollspel
används som pedagogiskt hjälpmedel.
Praktiska övningar och social träning är
viktiga inslag i behandlingen. Fysiska
aktiviteter som anpassas efter grupp-
medlemmarnas individuella behov fö-
rekommer dagligen.

Poliklinisk modell
för rehabilitering
Ett samarbetsprojekt bedrivs av epi-

lepsiteamen vid neurologdivisionen på
Sahlgrenska universitetssjukhuset och
barnmedicinska kliniken på Östra sjuk-
huset i Göteborg. Ungdomar på väg
över till vuxenvården eller som nyss
lämnat pediatriken har erbjudits ge-
mensamma temakvällar [Malmgren K,
Olsson I, pers medd, 1996]. Dessa be-
gränsas till fem eller sex kvällar med en
uppföljande träff några månader senare.
Varje kväll har ett tema där någon från
epilepsiteamen inleder. Exempel på
tema är »Att våga tala om sin sjukdom»,
»Relation till kamrater – hur ser jag på
mig själv», »Fritiden, aktiviteter,
idrott» (under ledning av sjukgymnast),
»Att flytta hemifrån – självständighet»,
»Sex och samlevnad» (under ledning av
barnmorska), »Medicinsk informa-
tion». Största delen av kvällen ägnas åt
diskussion och frågor, men till skillnad
från vad som gäller på Björkgården går
man inte in på individuella problem el-
ler planering. Däremot kan man under
temakvällarna uppdaga behov av fort-
satt enskild kontakt med någon av team-
medlemmarna.

Den personal som regelbundet delta-
git från teamen är läkare, sjuksköterska,
kurator och psykolog. Mest har patien-
terna efterfrågat medicinsk informa-
tion, men möjligheten att träffa andra i

likartad situation har uppskattats myc-
ket.

Andra målgrupper för temakvällar
har varit: något äldre vuxna, föräldrar
till vuxna barn med epilepsi som led i
flerfunktionshinder, högstadie- och
gymnasieungdomar med epilepsi. Ge-
nomgående märks ett stort behov av att
träffa och diskutera med andra som haft
likartade upplevelser samt ett stort be-
hov av kunskap och medicinsk informa-
tion. Det är slående att detta behov är
lika stort hos personer som har haft epi-
lepsi eller epilepsisjukt barn i många år
som hos personer med nydebuterad epi-
lepsi.

Tidigt multidisciplinärt
omhändertagande av vikt
Behovet av habilitering och rehabili-

tering vid epilepsi är stort, inte minst
vid terapiresistent epilepsi eller om
andra funktionshinder såsom rörelse-
hinder eller mental retardation förelig-
ger. Det är dock viktigt att påpeka att
också många personer med enbart epi-
lepsi kan behöva ett tidigt multidiscipli-
närt omhändertagande och inte bara en
strikt medicinsk behandling.

Ett flertal projekt med denna mål-
sättning pågår nu i landet, delvis med
stöd av kommunala och statliga s k
LSS-medel. Det är av yttersta vikt att
dessa projekt sedan tillåts bli en del av
ordinarie verksamhet när stimulansbi-
dragen upphör, så att vi kommer något
närmare att uppfylla intentionen från
1970 och 1993 års epilepsiutredningar.
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Summary
Habilitation and rehabilitation in epi-
lepsy
Ingrid Olsson, John Chaplin, Jan Ekstedt

Läkartidningen 1997; 94: 2572-5.

Many people with epilepsy experience the need
for more information concerning their condi-
tion and some people require, at times, greater
access to rehabilitation services than has pre-
viously been available. Information and support
may also be required by the family, friends and
work colleagues of the patient. Research indi-
cates that rehabilitation needs, for the patient,
can arise in relation to poor self-esteem, over-
protection as a child, low expectations, reduced
cognitive abilities and stigma perceived or ex-
perienced in the family, in society, and at work.

Successful rehabilitation is individualistic
and should therefore be based on an assessment
of the individual’s needs. Only on the basis of
this can realistic goals be identified. In the cases
where intensive multidisciplinary rehabilitation
is required a thorough medical assessment will
also be needed in order to formulate realistic
goals. Achievement of these goals may involve
input from psychological, neuropsychological,
pedagogical, social, employment and family
orientated perspectives. Specialists in these
areas must be included within, or co-ordinated
by, the epilepsy team or rehabilitation service.

In Sweden hospital based epilepsy-teams
have added psycho-social rehabilitation aspects
to their responsibilities and other rehabilitation
services have recently begun to focus on the
needs of people with epilepsy. This has led to a
range of different rehabilitation models being
available. The need to develop improved epi-
lepsy rehabilitation services was identified in
the 1970s and has recently received short-term
funding support to develop new services and
build up expertise. It is hoped that in the future
these services will continue to find support at
both the county and national levels.

Correspondence: Dr Ingrid Olsson, Barn-
kliniken, Östra sjukhuset, S-416 85 Göteborg.
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Ätstörda unga diabetiker
löper hög risk för retinopati
Det kan vara motiverat att rutinmäs-

sigt undersöka om unga kvinnor med
insulinberoende diabetes lider av ät-
störningar, särskilt om det är svårt att
uppnå god kontroll av sjukdomen. Det-
ta innebär hög risk för dålig metabol
kontroll och därmed för mikrovaskulä-
ra komplikationer, men det är lätt att
missa ätstörningar eftersom flickorna
ofta är normal- eller överviktiga och har
mindre framträdande symtom än icke-
diabetiker.

En studie av 91 flickor mellan 12 och
18 år vid en barnklinik i Toronto visar
att 29 procent vid studiestarten hade
svåra eller måttliga ätstörningar och att
problemen bestod hos 18 procent vid
uppföljning fyra till fem år senare. Av
de 65 som från början åt normalt hade
15 procent ätstörningar vid uppfölj-
ningen. Detta är dock inte förvånande
eftersom deltagarna i studien då nått
åldrar där risken för ätstörningar bland
kvinnor i allmänhet är hög.

Ett anmärkningsvärt fynd var att 14
procent vid studiestarten och 34 procent
vid uppföljningen berättade att de inte
tog insulin regelbundet eller underdose-
rade för att gå ner i vikt. Ätstörningarna
visade sig också ha svåra konsekvenser;
vid uppföljningen var retinopati mer än
tre gånger så vanligt bland dem som vid
studiestarten led av svåra ätstörningar
som bland dem utan ätstörningar.

Studien är emellertid inte fri från fel-
källor, en sådan är att de som hade verk-
ligt svåra ätstörningar också hade haft
diabetes längre än de andra. 

N Engl J Med 1997; 336: 1849-54,
1905-6.

Ändrad prioriteringsmodell
föreslås i norsk utredning
För tio år sedan fastslog norska stor-

tinget att psykisk hälsa, kroniska sjuk-
domar, medicinsk rehabilitering och
omvårdnad skulle prioriteras, och den
norska prioriteringsmodellen blev en
förebild också för Sverige. Nu visar det
sig att de nämnda  områdena inte alls
hävdat sig i kampen om resurser. En
kommitté föreslår därför kraftsamling
och särskilda expertgrupper för psykia-
tri, rehabilitering, omvårdnad samt or-
topedisk kirurgi. På dessa fält skall man
i första hand tillämpa en ny priorite-
ringsmodell, där förväntad nytta och
kostnadseffektivitet ges större tyngd.
En majoritet i arbetsgruppen underkän-
ner väntetid som prioriteringsgrund och

därmed också ett system med behand-
lingsgarantier.

I den nya prioriteringsmodellen
grupperas åtgärder i tre kategorier: så-
dana som samhället skall, bör respekti-
ve kan betala (om kapaciteten räcker). I
en fjärde grupp placeras åtgärder som
det offentliga inte tar något ansvar för
därför att de inte har någon dokumente-
rad effekt på överlevnad, funktion eller
smärta, inte innebär sjukdom eller som
medför alltför hög risk eller extremt
höga kostnader i förhållande till nyttan.

Skall-åtgärderna kännetecknas av att
tre villkor är uppfyllda. Det första vill-
koret är att tillståndet innebär mer än
5–10 procents risk att dö inom fem år el-
ler att förmågan att utföra dagliga syss-
lor är permanent nedsatt eller att smär-
torna är invalidiserande och inte kan
dämpas med receptfria medel. Det and-
ra villkoret kopplas till förväntad nytta:
åtgärden skall medföra mer än 10 pro-
cents ökad sannolikhet att överleva mer
än fem år eller ge bättre fysisk eller psy-
kisk funktion eller  ge smärtreduktion
som innebär bättre funktion eller hand-
la om vård och omsorg som garanterar
grundläggande behov. Det tredje villko-
ret är att kostnaden för åtgärden står i
rimlig proportion till nyttan.

Utredningen för också fram tanken
på graderade egenandelar, dvs att pati-
enten själv skall stå för en del av kost-
naden för åtgärder i kan-gruppen.

Tidsskr Nor Laegeforen 1997; 117:
2227-9.

Slickar vi våra sår
för att bilda kväveoxid?
Att slicka sina sår har inte enbart

bildlig betydelse, det gör ju alla djur (in-
klusive människor) instinktivt för att
rengöra färska sår och påskynda läk-
ningen. Det påstås till och med att fiska-
re på Fiji systematiskt låter hundar skö-
ta slickandet.

Nu har fem kliniska farmakologer i
London försökt klara ut mekanismen
bakom det läkande slickandet, med
hjälp av 14 friska frivilliga.

Det är ju känt att saliv innehåller
antimikrobiella substanser som tiocya-
nat och lysozym samt att det nitrat som
koncentreras i spottkörtlarna snabbt
omvandlas till nitrit på tungan. Nästa
steg innebär att nitrit reduceras till kvä-
veoxid, en kraftigt antimikrobiell sub-
stans. Försöket, som redovisas som en
insändare, tyder dock på att ytterligare
en faktor är inblandad i denna reaktion,
möjligen askorbat i saliven.

Lancet 1997; 349: 1776.


