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I Läkartidningen 40/00, sidorna
4468-72 skriver Johannes Järhult och
Lars Räf förtjänstfullt om frekvensen av
och effekterna vid stämbandsförlam-
ning efter tyroideakirurgi. Dock ges en
något orättfärdigt dyster bild av den
stämbandsförlamade patientens situa-
tion och möjligheter till behandling. Vi
önskar ge följande kommentar, som för-
hoppningsvis kan skänka hopp till de
drabbade.

Behandling vid heshet
Heshet till följd av dåligt slutande

stämband ses vid ett flertal tillstånd, och
ett av de vanligaste är ensidig stäm-
bandsförlamning [1]. 

Konservativ terapi består av röstbe-
handling hos logoped som ofta är tids-
ödande och inte alltid leder till fram-
gång. Röstterapi är dock oftast det förs-
ta steget i behandlingen. Står stämban-
den alltför långt ifrån varandra, eller är
tonus i vocalis-muskeln otillräcklig, er-
bjuds kirurgisk behandling. Denna be-
handling består av antingen injektions-
behandling eller öppen kirurgi bl a i
form av s k tyreoplastik, där man ut-
ifrån, genom en lucka i sköldbrosket,
skjuter in en kil (silikon, fascia, Gore
Tex), som medialiserar stämbandet [2]. 

Goda resultat 
av injektioner
Vid injektion injiceras en utfyllnads-

substans i det lateralställda eller atrofi-
erade, förlamade stämbandet. Många
substanser har under åren använts, t ex
silikon, fett, teflon eller kollagen, med
varierande resultat. 

Nackdelarna med de hittills använda
utfyllnadssubstanserna är att de ej varit
immunogent kompetenta med främ-
mandekroppsreaktioner som följd. Re-
sorbtion är en annan olägenhet liksom
olikheter i viskositet mellan substansen
och omgivande stämbandsvävnad. 

Vissa patienter har behövt upprepa-
de injektioner. Trots att dessa substan-
ser ej varit helt optimala har den klinis-
ka effekten efter behandling i de flesta
fall varit god och en betydande röstför-
bättring har erhållits.  

Nya substanser
Nya substanser som är hyaluronan-

baserade har under de senaste åren
framtagits [3]. Dessa uppfyller de flesta
krav som kan ställas på det optimala ut-

fyllnadsmaterialet, och de preliminära
kliniska resultaten av behandling av en-
sidig stämbandsförlamning ser mycket
lovande ut. Såväl tyreoplastik som in-
jektionsbehandling utförs med fördel i
lokalanestesi.

Behandlingsmöjligheten 
bör vara känd
Att många patienter med heshet på

grund av dåligt slutande stämband har

undanhållits optimal behandling är be-
klagligt. Möjligen har behandlingsmöj-
ligheterna inte varit särskilt väl kända. 

Det finns nu effektiv behandling att
tillgå, och det är viktigt att varje tera-
peut i behandlingskedjan som tar hand
om dessa patienter har kännedom om
möjligheterna till hjälp.
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Det råder för närvarande stor brist
på läkare och sjuksköterskor i Sveri-
ge. Skulle det inte ha gått att förutse
och stoppa bristen, medan tid var, frå-
gar sig den eftertänksamme.

Jovisst, med litet goda utrednings-
resurser, datorer och en massa data
om sjukvården, dess personal och be-
folkningsutvecklingen skulle ett pro-
gnosarbete har kunnat påvisa brister-
na nu och larmat om dem. 

Prognosen skulle emellertid ha
gjorts på ett tidigt stadium, redan för
cirka tio år sedan. Annars hade krisen
nu inte förhindrats.

År 1990 fanns mycket riktigt i So-

cialstyrelsen en hel byrå med den hu-
vudsakliga uppgiften att göra progno-
ser för sjukvårdens personal. Den by-
rån skattade dock åt förgängelsen
strax därefter, dvs lades ned och dess
tjänstemän fick gå. 

Varför? Ingen vet. Det var en mans
verk, generaldirektörens. Hans när-
maste underlydande i hierarkin, över-
direktören för sjukvårdsavdelningen,
opponerade sig mot tilltaget, men för-
gäves. Det gjorde förstås de uppsagda
också.

Sven Mellstrand
Bromma, f d läkarplanerare i Soci-
alstyrelsen

Läkar- och sjuksköterskebristens orsaker: 

Outgrundliga motiv hos beslutsfattare 

Bild 1. 
Vänstersidig
stämbandspares
med slutningsdefekt
vid video-
stroboskopisk
undersökning.

Bild 2.
Samma patient med
förbättrad stäm-
bandsslutning efter
injektion med
hyaluronanderivat.


