
❙ ❙  Jag håller med Karin Björkegren
(Läkartidningen 8/2002, sidan 820) om
behovet av uppdatering, aktualisering
och kunskapsberikning av primärvården
inom vitamin B12/folat-området då den
har ansvaret för hela ålderspanoramat. 

Från internmedicin ... 
Det har runnit mycket vatten under bro-
arna de senaste 50 åren vad gäller vita-
min B12. För 30 år sedan var B12-brist
med perniciös anlemi ett exklusivt in-
ternmedicinskt och snarast hematolo-
giskt pastorat där den aberranta blod-
bilden var bristkorrelatet som behandla-
des. 

... via neurologi ...
Neurologiska specialiteten fick undan
för undan en mer framskjuten position
då bristtillståndet kunde ge upphov till
ett flertal neurologiska symtom sam-
tidigt som den perniciösa anemin blev
mer sällsynt på grund av att uppmärk-
samheten och behandlingen blev mer of-
fensiv. 

... till geriatrik
Och idag framstår den geriatriska speci-
aliteten som en av de huvudansvariga för
utredning, diagnostik och behandling,
då det mer och mer blir uppdagat den
komplexitet som både symtomatologin
och blodkemin representerar framför allt
hos de äldre. B12-brist hos äldre är en
»neuropsykiatrisk imitatör«, och det är
en grannlaga uppgift att registrera, dia-
gnostisera och behandla dess olika ma-
nifestationer. 

Stora behandlingsvariationer
Variationerna i behandlingstradition av
folat/B12-brist är dock legio och varierar
inte bara från klinik till klinik och från
vårdcentral till vårdcentral utan också
från läkare till läkare. 

Den svenska läkarkåren tycks remis-
sionsbehandla avancerade bristtillstånd
med injektioner och använda oral under-
hållsbehandling [1]. På gruppnivå tycks
kunskapsläget inom allmänläkarkåren
och bland geriatriker vara relativt gott
[2]. 

Berikning av spannmål
Därtill kommer den aktuella frågan om
berikning av spannmål där USAs folat-
berikning (140 µg/100 g) gett en minsk-
ning av neuralrörsdefekter (NTD) med
19 procent och en signifikant reduktion
av homocysteinnivåer [3]. En samman-
fattande rapport om folatberikning visa-

de att för varje fördubbling av serumfo-
latkoncentration reduceras risken för
neuralrörsdefekt med 50 procent. Och
serumfolatkoncentrationen ökar 0,94
ng/ml för varje folattillskott med 0,1
mg/dag [4]. Andra länder har liknande
fynd men påpekar risken för att be-
rikningen kan maskera en B12-brist hos
äldre med risk för progression av neuro-
psykiatriska symtom [5]. 

Det finns också studier som rapporte-
rar såväl en ökning av risken för tvil-
lingfödsel [6] som en ökad risk för gene-
tisk selektion av en folatrelaterad en-
zymmutation medförande ökade krav på
folattillgång [7].

Dags för berikning av läkarkåren
Dokumentationen och diskussionen om
folat/B12-brist och cancerassociation är
ej heller tillräckligt belyst och uppmärk-
sammad [8]. Observationerna är många,
orsakerna komplexa – en berikning av
läkarkåren nästa läkarstämma vore på
sin plats!
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Folat/B12-berikning av läkarkåren 
lämpligt ämne på nästa riksstämma!

I min värld är det en fördel
att känna till och kunna ta
hänsyn till att en trafik-
olycka kan åstadkomma ett
både fysiskt, psykiskt och
socialt trauma samt att det
kan vara i högsta grad ex-
istentiellt hotande. 

tecken: spända muskler, varierande fy-
sisk förmåga, på längre sikt ledpåverkan
m m. Det förefaller som om personer
med klar fysisk skada i form av fraktur
inte utvecklar smärtsyndrom i ökad om-
fattning. Det är således bristande korre-
lation mellan kvarstående smärtor och
grad av primär vävnadsskada.

Risk orsaka iatrogena skador
Jag är helt övertygad om att Bengt Jo-
hansson med sitt snäva biomekaniska
synsätt har större risk att åstadkomma
iatrogena skador eftersom han bara har
en diagnos att välja på. Psykiska och so-
ciala faktorer tycks ju inte existera i hans
värld. Fasettledsblockader kan väl inte
anses vara lege artis-behandling av
PTSD! Med hans egna ord skulle man
kunna säja att »han kränker många
whiplashskadades psykiska trauma med
sitt manipulerande av halskotor«.

Både fysiskt och socialt trauma
I min värld är det en fördel att känna till
och kunna ta hänsyn till att en trafik-
olycka kan åstadkomma ett både fysiskt,
psykiskt och socialt trauma samt att det
kan vara i högsta grad existentiellt ho-
tande. Först då jag har möjligheter att
väga in andra aspekter kommer mina or-
topedmedicinska kunskaper till sin rätt.
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