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trombogena situationer ger adekvat
profylax. 

Däremot utgör detta fall ett typ-
exempel på en patient där behandlingen
efter noggrant övervägande bör indivi-
dualiseras, i enlighet med vad jag beto-
nade i min artikel. Sex månaders be-
handling skulle nog varit lämpligare än
behandling tills vidare. På så sätt skulle
den blödningsrisk och den inskränk-
ning i livsföringen som peroral antiko-
agulation ändå medför sannolikt kunna
minimeras.

Ingen absolut sanning om tiden
Angående behandlingstid finns det

naturligtvis ingen absolut sanning att
luta sig mot. Det grundkoncept som
Carlsson och kolleger anger är i stort vad
som kan anses vara riktigt med nuvaran-
de kunskap, liksom deras syn på vilka
patienter som skall tillsvidarebehandlas. 

Att de däremot så kraftfullt diskute-
rar begreppen livslång behandling i
motsats till behandling tills vidare med
omprövning årligen, förvånar mig
(även om man i sak har rätt) – inte minst
eftersom jag uttrycker mig försiktigt i
frågan och eftersom skillnaden mellan
begreppen torde vara hårfin. 

Jag är övertygad om att man under-
skattar omdömet hos den svenska trom-
bosbehandlande läkarkåren om man
tror att livslång behandling uppfattas
som behandling intill döden (jämför
med att bli dömd till livstids fängelse). 

Det är en självklarhet, och praxis när
resurserna så tillåter, att alla patienter
som står på kronisk behandling, av vil-
ket slag det än må vara, regelbundet
skall värderas med avseende på med-
verkan, effekt, biverkningar samt med
hänsyn till aktuell medicinsk kunskap.  I
praktiken är det ändå så att tillsvidare-
behandling, även om den omprövas,
ofta leder till i stort sett livslång behand-
ling.

Ofta längre behandlingstider
Jag har i min medicinska kommentar

försökt lyfta fram att behandlingstiden
vid venös tromboembolism har effekter
och bieffekter, ibland av mycket allvar-
lig art, och att behandlingstiderna gene-
rellt sett skall vara längre än vad som är
allmän praxis på många håll. Jag har
också försökt framhålla att den venösa
trombossjukdomen är multifaktoriell
och komplicerad samt att behandlingen
kräver individualisering. 

Jag hoppas att det budskapet har gått
fram till den bredare läkarkår, för vilken
trombospatienten utgör ett fall bland
många andra komplexa ställningsta-

Armsvullnad vid cancerbehandling:

Antalet undersökta
lymfkör tlar viktig faktor
I en artikel i Läkar tidningen

46/99 tar Ingrid Tengrup och
medarbetare upp ett sedan
länge uppmärksammat problem
vid bröstcancerbehandling,
nämligen risken för armsvull-
nad och andra armbesvär. 

Det är framför allt behandlingen av
axillens lymfkörtlar som är orsak till
dessa symtom. Dessa förhållanden är
tämligen väl utredda både i retrospekti-
va studier och i randomiserade under-
sökningar. Det finns god kunskap om
att såväl operationen i axillen och hur
extensiv denna är, som ett eventuellt
tillägg av strålbehandling mot axillen
bidrar till besvärens frekvens och svå-
righetsgrad. 

Tengrups artikel bidrar inte till den-
na kunskap. Denna kommentar baseras
på att Tengrup okritiskt tolkar sina re-
sultat så att felaktiga konklusioner dras,
vilket kan förskjuta försök att begränsa
patientens besvär i felaktig riktning.

Påvisar inte jämförbarhet
Tengrup och medarbetare redovisar i

en förhållandevis liten studie analys av
armproblem, vilka noggrant undersökts
prospektivt bland kvinnor som opere-
rats för bröstcancer och som var över 70
år gamla. Man delar sedan in dessa
kvinnor efter operationstyp: modifierad
radikal mastektomi respektive bröstbe-
varande kirurgi. Jämförelser görs sedan
inom dessa grupper mellan dem som
fått respektive inte fått postoperativ
strålbehandling. 

Författarna visar inte på något sätt
varför de anser att de jämförda grupper-
na skulle kunna vara jämförbara med
avseende på övriga möjliga till armpro-
blem relaterade orsaker. Man finner att
de kvinnor som opererats med modifie-
rad radikal mastektomi får i högre grad

armproblem om postoperativ strålbe-
handling givits. Stålbehandling gavs i
tolv fall av lymfkörtelmetastaser mot
toraxvägg och regionala lymfkörtelsta-
tioner. 

Trots att dessa grupper skilde sig åt
beträffande förekomst av tumör i arm-
hålan – som i sig skulle kunna ge upp-
hov till armödem om den inte kontrol-
lerades – är det en rimlig slutsats att
strålbehandling bidragit till komplika-
tionerna. Men detta beror på att feno-
menet är studerat i grupper som rando-
miserats till att erhålla strålbehandling
eller ej oavsett axillstatus [1]. 

Fel slutsats om strålbehandling
Däremot är författarnas slutsats att

man bör undvika strålbehandling mot
det kvarvarande bröstparenkymet efter
bröstbevarande kirurgi inte baserad på
vetenskapliga fakta. 

Deras konklusion bygger på en un-
dersökning av 25 kvinnor behandlade
med bröstbevarande kirurgi, varvid 16
erhöll strålbehandling. Numeriskt fin-
ner man något fler kvinnor med arm-
problem i den strålbehandlade gruppen
(3/16 mot 1/9 med ödem, 4/16 mot 1/9
med rörelseinskränkning). Men inte ens
om man kunde anta att  vissa kvinnor av
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helt slumpmässiga orsaker fått strålbe-
handling är dessa skillnader »statistiskt
signifikanta». 

Armpr oblem korrelerade till
antalet undersökta lymfkörtlar 
Analys av förekomst av armproblem

har gjorts inom ramen för en stor pro-
spektiv svensk studie, till vilken patien-
terna slumpats till strålbehandling mot
kvarvarande bröstkörtel efter bröst-
bevarande kirurgi [2]. Tengrup och
medarbetare utnyttjar denna studie som
referens till frekvens av armproblem,
men nämner inte studiens slutsatser,
som måste tillmätas en helt annan ve-
tenskaplig tyngd än de som kan dras av
Tengrups undersökning. 

Man fann nämligen att armproble-
men korrelerade till antalet undersökta
lymfkörtlar i axillpreparatet, och där-
med sannolikt till hur extensiv opera-
tionen var, men fann inget samband
med om strålbehandling givits mot
bröstet eller ej. 

Detta är en viktig undersökning ef-
tersom bröstbevarande kirurgi nu är den
vanligaste typen av bröstcancer-
operation och man ännu inte säkert
identifierat undergrupper av patienter
med så låg frekvens av recidiv att strål-
behandling bör undvikas.

Behovet av axillkirurgi studeras
Det pågår för närvarande i Sverige

studier över behovet av axillkirurgi för
utvalda patienter med låg risk för axill-
metastasering. Vidare prövas möjlighe-
ten att identifiera den tumördränerande
lymfkörteln. 

Om denna inte innehåller cancer
tycks det vara liten sannolikhet att me-
tastaser finns i andra lymfkörtlar. Häri-
genom kan det kirurgiska ingreppet i
armhålan begränsas. 

När det gäller postoperativ strålbe-
handling efter påvisade lymfkörtel-
metastaser har undersökningar visat att
postoperativ strålbehandling kan öka
överlevnaden [3, 4]. Det är viktigt att
kunna avväga nyttan av strålbehandling
mot biverkningarna i dessa fall. 

Det pågår i Sverige även studier för
att bättre kunna identifiera grupper med
låg risk för recidiv av bröstcancer efter
bröstbevarande kirurgi och för att hos
dessa begränsa användningen av strål-
behandling, men då av helt andra skäl
än armmorbiditet. 

Artikeln skulle egentligen inte för-
tjäna någon kommentar om det inte
vore för att såväl andra läkare som pati-
enter efter att ha läst den skulle kunna
tro på författarnas slutsatser att strålbe-

handling enbart mot kvarvarande bröst
efter bröstbevarande kirurgi behöver
öka riskerna för armproblem. 

För att kunna förbättra våra behand-
lingsresultat är det viktigt att vi skaffar
oss kunskap som baseras på vetenskap-
ligt korrekta grunder. 
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Som Arne Wallgren riktigt
påpekar är problem med arm-
svullnad och andra armbesvär
efter bröstcancerbehandling se-
dan länge kända. Vad som där-
emot inte varit säkert dokumen-
terat är omfattningen av proble-
men vid dagens bröstcancer-
behandling. 

Detta erfor vi vid en förfrågan till de
kirurgiska klinikerna i Södra sjukvårds-
regionen i början av 1990-talet. Den
uppskattade ödemincidensen varierade
från ett par procent till mindre än 10
procent. Någon uppfattning om armbe-
svär i övrigt förelåg inte. 

Aktuell uppföljning
Tidigare publicerade retrospektiva

studier där adekvata mätmetoder an-
vänts hänför sig till bröstcancermateri-
al från 1970–1980-talen (se [1] i Wall-
grens artikel, dit även övriga referenser
här hänvisar). Vår avsikt med studien
har varit att med konsekutiv mätning
och uppföljning under flera år göra en
aktuell kartläggning av problemets om-

fattning. Vid journalgenomgång i den-
na studie har vi också funnit att proble-
met är i hög grad underskattat. Vi blev
själva negativt överraskade av de stora
problem vi fann och tyckte att det var
viktigt att förmedla denna kunskap. 

Vi har med vår artikel velat belysa
problemens omfattning i en patient-
grupp med hög ålder och att definiera
grupper som är speciellt utsatta samt i
hur stor omfattning just de drabbas. 

Besvär före och efter operation
Studien är upplagd som en konseku-

tiv studie med noggrann mätning och re-
gistrering av patienternas besvär såväl
före som efter operationen. Vi har inte
haft för avsikt att göra någon randomi-
serad studie avseende olika behand-
lingskomponenters inverkan på inci-
densen av armbesvär.

Avsikten har varit att redovisa hur
verkligheten ser ut och i vilken grupp av
patienter 

Replik:

Syftet kartlägga underskattat
problem hos högriskgrupp
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’’ Vi har inte dragit någon
slutsats att man generellt
bör undvika strålbehand-
ling mot det kvarvarande
bröstparenkymet. Däremot
har vi påpekat att det även
vid denna behandlings-
metod finns risk för utveck-
ling av armproblem.’’
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Förskrivningen av Viagra:

Visst rekommenderar Läkemedelsverket

Björn Beerman gör det lite väl enkelt
för sig i sitt svar (Läkartidningen 3/00)
på min debattartikel angående förskriv-
ning av impotensläkemedel. Läkeme-
delsverket framhåller visserligen i sin
Viagrainformation att behovet vid lång-
tidsbehandling i genomsnitt är 3–4 do-
ser per månad, men tillägger därefter:
»vilket kan tjäna som riktlinjer vid för-
skrivning av medel vid erektil dysfunk-
tion». 

Även andra urologer än jag har upp-
fattat detta som ett råd eller en rekom-
mendation. Överläkare Leif Abrahams-
son vid urologiska kliniken, Norrlands
Universitetssjukhus, framhåller i Uro-
scopet 3/99, efter att ha refererat ovan-
stående ukas från Läkemedelsverket: 

»Det är knappast av en slump som
den största förpackningen av Viagra in-
nehåller 12 tabletter, vilket är det antal
veckor som går på tolv månader. För en
normal årsförbrukning brukar jag alltså
skriva ut 12 tabletter och fyra uttag.»

Åsikt om subventionsreglerna?
Jag är vidare medveten om att Läke-

medelsverket ej ansvarar för subven-
tionsregler vid läkemedelsförskrivning.

Det hade dock varit intressant att veta
om Läkemedelsverket har en uppfatt-
ning i själva sakfrågan. 

Kan patienten betala en del?
Kan man tänka sig att patienten själv,

enligt mitt framförda förslag, svarar för
en del av läkemedelskostnaden vid för-
skrivning av s k livsstilsläkemedel? 

Jag har haft flera patienter som ut-
tryckt önskemål att erhålla Viagra mot-
svarande en förbrukning av 5 tabletter/
vecka. Skall vi tillgodose ett dylikt öns-
kemål eller var går gränsen? Man skri-
ver väl ut Xenical för att normalisera en
övervikt – ej för att hjälpa patienten att
uppnå en eftersträvad »Twiggy-figur»?

Jan Byström
med dr, docent, ordförande 
i Svenska Privaturologföreningen 

Kommentar:

Rabattering är 
en politisk fråga
Skälet till att Läkemedelsverket an-

gav 3–4 doser per månad i genomsnitt
var följande:

Den aktuella patientgruppen har på
grund av sitt problem inte kunnat ge-
nomföra samlag på lång tid, varför det
är svårt att för både patient och läkare
att känna till hur stort behovet av Viag-
ra är. 

Det anges i rekommendationen att
antalet doser bör anpassas individuellt.
Detta innebär att det behovet kan bli
både mindre och större än de 3–4 do-
serna per månad.

Inte Läkemedelsverkets bord
Vad beträffar rabatteringen av Viag-

ra har staten bestämt att om behand-
lingsindikation föreligger och priset på
läkemedlet har godkänts av Riksförsäk-
ringsverket utgår rabattering. Vad avser
frågan om hur många doser som skall
rabatteras eller ej är det en politisk frå-
ga som det inte är Läkemedelsverkets
uppgift att diskutera.

Björn Beerman

Skall patienten själv kunna betala för 
– en del av – sina Viagratabletter?
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patienter man skall vara speciellt upp-
märksam på problemen. 

Vi har också velat visa att det är vik-
tigt att mätningar görs på ett adekvat
sätt med start preoperativt för att tidiga-
re kunna identifiera problem och starta
behandling. Liljegrens studie [2], om-
fattande 361 patienter, anser vi inte upp-
fyller detta krav då man endast gjort
omkretsmätning på två ställen på armen
och approximerat till en kon som om-
fattar området omkring armbågen.
Denna metod kan knappast ge en full-
ständig uppfattning av patientens pro-
blem. 

Två danska studier
Beträffade de två refererade danska

studierna [3, 4] har någon systematisk
kontroll av patienternas armbesvär inte
gjorts, och antalet uttagna lymfkörtlar
är mindre än i våra material. Resultaten
vid bröstcancerbehandling i Danmark
skiljer sig också till en del från behand-
lingsresultaten i Södra sjukvårdsregio-
nen vilket redovisats i en EU-samman-
ställning (Eurocare 2). Detta måste be-
aktas vid en bedömning av resultaten av
olika behandlingsregimer.

Vi har inte dragit någon slutsats att
man generellt bör undvika strålbehand-
ling mot det kvarvarande bröstparenky-
met. Däremot har vi påpekat att det
även vid denna behandlingsmetod finns
risk för utveckling av armproblem.Vi
kan nämna att den tendens vi ser i grup-
pen äldre kvinnor med bröstbevarande
behandling kvarstår i ett större konse-
kutivt material som är accepterat för
publicering i Acta Oncologica. 

Ta upp armproblematiken
Vi anser därför att det är viktigt att

man vid studier som rör små och pro-
gnostiskt gynnsamma tumörer, förutom
att redovisa resultaten beträffande reci-
div och överlevnad, även tar med arm-
problematiken i protokollen för att kun-
na utvärdera olika behandlingsregimers
inverkan även i detta avseende. Till vår
stora glädje har dessa aspekter tagits till
vara i de två studier som pågår i Sveri-
ge beträffande olika behandlingar av
axillen, och vi har även varit med i utar-
betandet av programmet för en av des-
sa. 

Syftet med studien har varit att kart-
lägga ett underskattat problem i en äldre
åldersgrupp där komplikationsrisken är
extra hög. Vår förhoppning är att man
genom att uppmärksamma problemet
kan starta behandling med sjukgymna-
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