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Jan-Erik Starmark påpekar att den
RLS85-skala som finns på det klinikte-
lefonkort (neurokirurgiska specialiteer)
som han har fått är en inte allmängiltig
forskningsversion av RLS85 som i vis-
sa fall är felaktig. Vi är mycket tack-
samma för att han kommenterar detta
och vi har redan påbörjat utskick av en
omarbetad version där denna skala är
borttagen.

De för varje klinik specialutformade
kliniktelefonkorten är ett hjälpmedel
för läkare innehållande aktuella tele-
fonnummer och sökarnummer till kol-
leger, mottagningar och avdelningar,
apotekstelefonnummer, diagnoskods-
lista och till detta kan sedan varje klinik
och specialitet själv addera önskad in-
formation. Varje läkare på en klinik får
ett eget telefonkort och upppmanas
samtidigt att göra tillägg och ändra fel-
aktigheter. Korten uppdateras två gång-
er om året. När det gäller den aktuella
specialiteten neurokirurgi önskade flera
specialister få den omtalade RLS85-
skalan med på kortet och vi tog därför
med en sammanställning (identisk med
den nu omtalade skalan) utarbetad på ett
av de neurokirurgiska centren i landet.
Informationen på klinktelefonkorten
skall vara sann och odiskutabel och om
det framkommer att den kan ifrågasät-
tas tas den bort helt. Idet aktuella fallet
är det uppenbarligen olämpligt att an-
vända sig av en dylik ultrakort version i
den kliniska vardagen.

Vi beklagar det inträffade och skick-
ar ut reviderade klinikkort till berörda.

Per Lundin
MediCard International AB

Jan Ulfberg och medförfattare frågar
sig i en informativ artikel om restless
legs (Läkartidningen 10/99) varför var-
ken Fass eller Läkemedelsboken näm-
ner restless legs som indikation vid le-
vodopabehandling. Det är nu 40 år se-
dan Christian von Scheele introducera-
de levodopabehandling i Sverige vid
detta tillstånd. Att restless legs fortfa-
rande skulle vara ett okänt begrepp som
författarna spekulerar i kan knappast
vara orsaken. Troligare är det faktum,
som Ulfberg också omnämner, att me-
dicinering med levodopa visserligen
ger en omedelbar symtomlindring, men
vid längre tids användning hos åtmins-
tone en del av patienterna också leder
till en förstärkning av symtomen. Läke-
medelsbolagen har troligtvis inte kun-
nat visa på en positiv effekt av levodopa
vid restless legs vid de dubbelblind-stu-
dier under en längre tid, som man säker-
ligen initierat. (Ulfberg nämner att sym-

tomet kan finnas hos 1–5 procent av be-
folkningen, en mycket stor patient-
grupp, som läkemedelsbolagen inte
skulle släppa ifrån sig utan anledning).
Men man har ju heller inte haft anled-
ning att låta publicera några dubbel-
blind-studier med negativt utfall. Då
skulle ju den försäljning av levodopa
som man idag har med indikationen
restless legs kanske helt försvinna.

Har Läkemedelsverket något ansvar
i den nuvarande situationen med bris-
tande kunskap. Vilka möjligheter har
Läkemedelsverket att själva initiera en
dubbelblind-studie i ett sådant här fall?

Sigbritt Starzmann
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mig veterligen har neurokirurgin eller
neurocentrum i Uppsala inte varit in-
volverad i framtagandet av de telefon-
kort som nu uppenbarligen florerar på
många håll i landet.

Lennart Persson,
professor, klinikchef,
neurokirurgiska kliniken,
neurocentrum,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
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Omarbetat kort 
på väg

Är restless legs en indikation
vid behandling med levodopa?

Uppgiften i insändaren om att det var
40 år sedan von Scheele introducerade
levodopabehandling i Sverige vid rest-
less legs stämmer inte, eftersom den
goda effekten av levodopa vid restless
legs beskrevs av Akpinar först i början
av 1980-talet [1].

Beträffande Läkemedelsverkets an-
svar kan man rent allmänt säga att det i
normalfallet är läkemedelsföretagen
som tar fram dokumentationen och an-
söker om en indikation för ett visst lä-
kemedel, medan Läkemedelsverket
mer har en kontrollerande och grans-
kande funktion. Läkemedelsverket kan
hjälpa till att stödja tillkomsten av stu-
dier, men har inte resurser att själva ge-
nomföra denna typ av studier.

Läkemedelsverket kan vidare bidra
till att öka kunskapen genom att inom
ramen för workshops utfärda behand-
lingsrekommendationer för olika tera-
piområden. Om det inom sjukvården
etableras praxis med systematisk an-
vändning av ett läkemedel på en icke
godkänd indikation faller ansvaret för

att få till stånd studier såväl på läkeme-
delsföretagen som på sjukvårdens hu-
vudmän.
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