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Till Läkemedelsförsäkringen
anmäls ofta ledbesvär och
andra reumatologiska besvär.
Det kan vara svårt att avgöra
om övervägande skäl talar för
samband mellan läkemedel och
anmälda besvär. Den proble-
matiken illustreras här med
några ärenden.

Läkemedelsförsäkringen får inte
sällan ta emot anmälningar rörande
nytillkomna eller förvärrade reumato-
logiska besvär. Först gäller det då att
bedöma om övervägande skäl talar för
samband mellan läkemedel och an-
mälda besvär. I vissa fall är sam-
bandsfrågan inte särskilt svår, till
exempel vid SLE (systemisk lupus
erythematosus) som ju kan förvärras
av många läkemedel. I andra fall är
sambandsfrågan svårare. Vi ger här
några exempel på ärenden där reuma-
tologiska frågeställningar varit aktu-
ella.

Fem fall
med ledbesvär
En nu 42-årig man anmälde att hans

kroniska reumatologiska sjukdom för-
värrats av Brufen under 1996. 1985
drabbades han av migrerande artriter,
lymfadenopati och feber. Han ordine-
rades Brufen (ibuprofen) 1 200 mg/
dygn, men försämrades inom ett dygn
dramatiskt med hög feber, oliguri,
leukopeni och trombocytopeni. Hans
tillstånd krävde initialt intensivvård.
Brufen sattes ut, och man ställde dia-
gnosen SLE, som senare ändrades till
MCTD (mixed connective tissue

disease). Hans ledbesvär blev kronis-
ka. Sommaren 1996 besvärades han av
artriter, trots Prednisolon 10 mg dagli-
gen. Prednisolon höjdes till 15 mg,
dessutom insattes Orudis Retard samt
klorokinfosfat. Efter några veckor ad-
derades Brufen, 800 mg per dag. Man
hade inte tillgång till journalhandling-
arna från vårdtillfället 1985, och pa-
tienten kände själv inte till någon lä-
kemedelsöverkänslighet. Efter två
dygn blev han högfebril, illamående
och kräktes. Besvären klingade av
inom några dygn efter att Brufen satts
ut. 

I litteraturen finns flera fallbeskriv-
ningar där Brufen hos SLE-patienter
gett feberreaktioner, men också blod-
trycksfall och aseptisk meningit. Bru-
fen tycks i detta avseende vara mera
belastat än övriga NSAID-läkemedel.
I detta fall talade övervägande skäl för
samband, men besvären var kortvari-
ga och inte allvarliga. Ersättning ut-
gick inte.

En 38-årig kvinna behandlades
med Ciproxin (ciprofloxacin) för en
postoperativ infektion efter hysterek-
tomi. Efter tre veckor fick hon tenosy-
noviter i fingerleder, akillestendinit
och artritbesvär. Senare tillkom lik-
nande besvär från PIP-leder (proxima-
la interfalangealleder), handled, knä,
fotled samt MTP-leder (metatarsofa-
langealleder). Laboratorieutredning,
inkluderande mikrobiell serologi, var
utan anmärkning, likaså röntgenun-
dersökningar av berörda leder. Efter
ett fluktuerande förlopp upphörde be-
svären. 

I Fass finns sådana besvär beskriv-
na som biverkningar till Ciproxin.
Ledsmärtor och svullnad anges vara
mindre vanliga (1/100–1/1 000), teno-
vaginit och akillestendinit sällsynta
(<1/1 000). Sjukdomsbilden överens-
stämde inte med någon väldefinierad
reumatisk sjukdom. Övervägande skäl
talade därför för samband, och besvä-
ren varade mer än tre månader. Ersätt-
ning utgick. 

En 45-årig man som tidigare haft
akillestendiniter hade en böld som be-
handlades med Dalacina (klindamy-
cin). Som biverkning drabbades han
av Clostridium difficile-diarré. Denna
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Varje student kan givetvis inte göra
allt, men målet har varit att samtliga
skall ha lagt ett pleuradrän och gjort
perikardiocentes. 

I studenternas skriftliga och muntli-
ga sluttentamen i kirurgi ingår numera
frågor om prioritering och behandling
av traumapatienter. Resultaten har ge-
nomgående varit goda.

Begränsad extra resursåtgång
Utbildningen har varit integrerad

mellan flera kliniker. Lärare har varit
kirurger, ortopeder, urologer, anestesio-
loger, radiologer, toraxkirurger och
neurokirurger, vilka också i övrigt varit
aktiva inom grundutbildningen. Den to-
tala extra resursåtgången får betraktas
som begränsad med tanke på det förhål-
landevis extensiva utbildningsuppläg-
get. Medicinska fakulteten i Lund har
insett värdet av detta utbildningsmo-
ment och tillfört medel för genomföran-
det. 

Mycket uppskattad
Närvaron vid både föreläsningar och

praktiska övningar har varit mycket
hög, oftast över 90 procent. Kursen har
genomgående varit mycket uppskattat,
och studenterna har betygsatt kun-
skapsinnehållets relevans till 4,7 på en
femgradig skala. De framhåller att den
ökade kunskapen om hur man handläg-
ger traumapatienter också ger en bättre
förmåga att behandla andra svårt sjuka
patienter, framför allt att fokusera på de
vitala funktionerna. Utbildningen bi-
drar till en ökad säkerhet som läkare och
en större förståelse av vad som förvän-
tas av dem i framtiden. Diskussionerna
rörande prioritering och handläggning
uppfattas även som en träning i ledar-
skap och beslutsfattande. Många har
dessutom varit mycket positivt inställda
till att längre fram genomgå den forma-
liserade ATLS-utbildningen.

Planer för framtiden
De kliniska terminerna har blivit

kortare under de senaste åren. Många
viktiga kliniska ämnen trängs på alltför
kort tid, och en del har nästan helt för-
svunnit. Vi tycker dock att denna utbild-
ning är så värdefull för studenternas
kommande läkargärning att vi planerar
att fortsätta med den.

Utbildningen kan förbättras ytterli-
gare. Det är önskvärt att införa grupp-
diskussioner samt praktiska övningar
med skademarkörer. Planering pågår
också för en samordning med undervis-
ningen i katastrofmedicin. Våra erfa-
renheter från denna traumautbildning
för läkarstuderande har således varit
mycket positiva, och det är vår förhopp-
ning att denna presentation kan initiera
liknande utbildningsmoment på övriga
lärosäten i Sverige. •



ANNONS



tarminfektion följdes av artritbesvär
från flera större och mindre leder. Ut-
redning visade att mannen var HLA-
B27-positiv. Det bedömdes att han
drabbats av en reaktiv artrit.

Läkemedelsförsäkringens bedöm-
ning blev att övervägande skäl talade
för att hans reaktiva artrit orsakats av
tarminfektionen, och att denna i sin tur
hade orsakats av en biverkning till Da-
lacinabehandlingen. Ersättning ut-
gick, inklusive en invaliditetsersätt-
ning eftersom vissa ledbesvär blivit
bestående. 

En 29-årig kvinna erhöll influensa-
vaccin. Inom tolv timmar utvecklade
hon en optikusneurit med vänstersidig
kvadrantanopsi. Hon blev återställd
efter steroidbehandling i hög dos. En
månad senare drabbades hon av
knäledsartriter, och under följande
halvår av trötthet samt artriter i ett
flertal större och mindre leder. Hon
hade inte röntgenologiska föränd-
ringar, inte heller positiv reuma- re-
spektive SLE-serologi. Hennes kvad-
rantanopsi återkom vid två tillfällen.
Ledsymtomen försvann sedermera
helt efter behandling med Sendoxan-
pulsar. 

Det starka tidssambandet tillsam-
mans med fallbeskrivningar i litteratu-
ren talade för ett samband mellan vac-
cinationen och optikusneuriten. Men
parallelliteten mellan ögon- och led-
besvär talade dessutom för samband
mellan vaccinationen och ledbesvä-
ren. Ersättning utgick för bådadera.

En 68-årig man med flerårig mus-
kelvärk kring höfter och nacke erhöll
hösten 1995 difterivaccin I samt influ-
ensavaccin. I början av 1996 erhöll
han difterivaccin II. Två månader se-
nare ökade värken i axlar och ben,
även i vila. Status och laboratoriefynd
var normala. Någon vecka senare för-
sämrades han drastiskt, fick smärtor i
axlar, överarmar och händer. Han fick
svårt att gå och blev rullstolsburen.
Utredning visade att han drabbats av
en supraspinatustendinos. SR var 45
och CRP (C-reaktivt protein) 17. Lo-
kala steroider hade god effekt, och han
blev återställd till sitt habitualtill-
stånd.

I litteraturen finns inget fall där dif-
terivaccination utlöst eller försämrat
reumatoid artrit, polymyalgia reuma-
tica eller annan muskel–ledvärk. Där-
för saknades övervägande stöd för
samband. Ersättning utgick inte. 

Se upp med Brufen
och influensavaccin
Försiktighet bör iakttas när NSAID-

medel används vid SLE och närbe-
släktade sjukdomar, Brufen bör und-
vikas i dessa fall. Däremot finns det
inte anledning till restriktivitet när det

gäller vaccination av reumatiker,
förutsatt att man inte ger levande vac-
cin (gula febern). Men vi vet inte om
samtidig
immunosupprimerande terapi mins-
kar vaccinationers skyddseffekt.

Influensavaccin är inte fritt från all-
varliga biverkningar, sällsynta sådana
innefattar både reumatologiska och
neurologiska.

Ett av de ovan refererade ärendena
överklagades hos Läkemedelsskade-
nämnden. För den som vill veta mer
om denna nämnds verksamhet och be-
dömningar finns nu valda yttranden
från de gångna 20 åren i bokform,
sammanställda och kommenterade av
nämndens ordförande [2].
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Särtryck av serien om

VÅLD
och

AGGRESSIVITET
Många människor uppfat-
tar våldet som en av de
största hälsoriskerna. Vål-
det möter läkare från olika
specialiteter på skilda nivå-
er inom vården. Det kan
också drabba dem själva.

Under 1994–95 publicera-
de Läkartidningen 26 artik-
lar som tillsammans gav ett
brett medicinskt perspektiv
på ämnet våld och aggres-
sivitet. De har nu samlats i
ett 84-sidigt häfte som kan
beställas med kupongen
nedan.

Pris 95 kronor. Vid 11–50 ex
95 kronor, vid högre uppla-
gor 80 kronor/exemplar.
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