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Korrespondens

❙ ❙ Karin Björkegrens inlägg i Läkartid-
ningen 8/2002 (sidan 820) aktualiserar
tanken om ett symposium vid komman-
de riksstämma om folat och kobalamin i
primärvården. 

Det förra symposiet i november 2000
i Göteborg dominerades av de kliniska
kemisterna [1]. Samförstånd uppnåddes
om att homocystein är den markör som
känsligare än något annat prov utesluter
brist på kobalamin och/eller folat.

Några provokativa förslag
Nu kan det vara dags att diskutera hur
den här insikten ska omsättas i klinisk
praktik. Låt mej få lägga fram några pro-
vokativa förslag:
1. Homocystein ersätter kobalaminer

och folater som sållningsprov vid
misstanke om brist.

2. Om homocystein är förhöjt går labo-
ratoriet vidare i den blodkemiska ut-

redningen med kobalaminer, folater
och njurfunktionsprov.

3. Redan när den kliniska värderingen
gett bristmisstanke (och efter prov-
tagning) ställs patienten på tablett
cyanokobalamin 1 mg, 2×2, och ta-
blett folsyra 5 mg, 1×1, fram till åter-
besök om 4–12 veckor.

4. Med ledning av laboratorieutred-
ningen och patientens reaktion på be-
handlingsförsöket tar läkaren ställ-
ning till vidare utredning och eventu-
ell underhållsbehandling efter återbe-
söket.

Svensk behandling världsunik
Den svenska behandlingen med oralt
cyanokobalamin är världsunik. Under år
2000 behandlades 3 patienter av 4 med
tabletter [2]. När det gäller att höja kva-
liteten vid handläggning av bristtill-
stånd är det rimligt att kombinera homo-

cysteinets känslighet som uteslutnings-
prov med lätthanterlig tablettbehand-
ling. Eftersom de flesta patienter hand-
läggs i primärvården [3], är det rimligt
att diskussionen förs i primärvårdens
regi.
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Folat och kobalamin i primärvården – dags för diskussion

B-vitaminer och homocystein – konsensus behövs!
❙ ❙ Det finns, som Karin Björkegren nyli-
gen påpekade (Läkartidningen 8/2002,
sidan 820), i år behov av ett brett riks-
stämmosymposium om det praktiska
handläggandet av patienter med miss-
tänkt brist på eller undermåligt status
vad gäller vitamin B12 och folsyra. 

Homocysteinets roll
Utöver detta har fronten flyttats fram ett
litet steg för homocysteinets eventuella
roll som kausal riskfaktor för hjärt–kärl-
sjukdom [1], och sista ordet i denna sak
är givetvis inte sagt. Flera symposier i
ämnet har ordnats de senaste åren. 

Det viktigaste motivet för ännu ett
symposium är att uppnå ökad kongruens
i det praktiska handläggandet av den en-
skilde patienten. Detta kräver en ökad
medvetenhet om betydelsen av kliniska
fynd och om att laboratoriediagnostiken
sällan är allena saliggörande. 

Kraven på laboratoriediagnostiken
Å andra sidan bör vi kliniker fortsätta att
kräva ett likformigt, kvalitetssäkrat och
prisvärt utbud av laboratoriemetoder till
stöd för att hitta brist- och riskpatienter,
för primär behandlingsutvärdering (dia-
gnostik ex juvantibus) samt för långsik-
tig uppföljning. 

I vårt västra broderland Danmark t ex
har man genomfört en kritisk granskning
av den starkt ökande laboratoriemässiga
screeningen för misstänkt B12-brist med
»nedslående«, om än inte okontroversi-
ella resultat [2]. 

Att behandlingen bör individualise-

ras kan ingen invända mot [3]. Nu lik-
som förr har både tablett- och injek-
tionsbehandling sina förespråkare, med
såväl medicinska som praktiska argu-
ment. 

Idealiskt borde det ökande intresset
för B-vitaminer och homocystein leda
till mätbara förbättringar på popula-
tionsbas, men risken finns att kostnader-
na för utredning och behandling skenar
iväg utan att nyttan står i proportion till
detta. 

Syftet med ett symposium
Ett symposium skulle t ex kunna syfta
till att klarlägga:
1. hur omfattande är egentligen proble-

met?
2. vem har (på kliniska grunder) miss-

tänkt B12–folat-brist?
3. vem är i riskzonen för att utveckla

B12–folat-brist – förebyggande be-
handling?

4. hur utreda – fallgropar, gråzoner, in-
dividuell bedömning?

5. hur behandla – individuell bedöm-
ning (doser, tabletter/injektioner,
livslångt)? 

6. utvärdering på kort och lång sikt,
uppföljning

7. screening? I så fall generell eller för
riskgrupper?
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