
❙ ❙ Sent utvecklad plattfothet innebär ett
tillstånd med belastningssmärta till följd
av kollaps av det längsgående fotvalvet,
oftast orsakat av en bristning av en kraf-
tig sena (tibialis posterior). Tillståndet
kan medföra varierande besvär, från
måttliga i ett tidigt skede till ett invalidi-
serande smärttillstånd med uttalad led-
påverkan i slutstadiet. Vid lindrig form
behandlas tillståndet med skoinlägg och
skojustering. Vid svårare former av
plattfothet och vid bestående bristning i
senan är inlägg otillräckligt. I detta ske-
de finns inget annat alternativ än opera-
tion. Det finns dock ingen enhetlig kirur-
gisk metod utan olika operationstekni-
ker används, enskilt eller i kombination,
vid olika stadier av plattfothet. 

Målgruppen uppskattas till 600 pati-
enter årligen i Sverige, som huvudsakli-
gen utgörs av kvinnor i åldern 40–60 år
som inte blir hjälpta av inlägg och sko-
justeringar.

Det saknas för närvarande kontrollerade
studier där rekonstruktiv fotkirurgi jäm-
förts med inläggsbehandling eller ingen
behandling alls. Det finns inte heller stu-
dier som visar värdet av operation eller
typ av operationsmetod. En samman-
vägning av resultaten från uppföljnings-

studier visar att cirka 40 procent av pati-
enterna var mycket nöjda, cirka 40 pro-
cent var nöjda och cirka 20 procent var
tveksamma eller missnöjda med opera-
tionsresultatet. Flera studier har visat en
komplikationsfrekvens vid kirurgi på
mellan 5 och 20 procent. Det rör sig om
fördröjd eller utebliven benläkning, sår-
infektion och nervskada.

Det saknas också vetenskapliga hälso-
ekonomiska studier inklusive uppgift
om hur stor andel av patienterna som kan
återgå i arbete efter operation. Grovt kan
sjukvårdskostnaderna för rekonstruktiv
fotkirurgi beräknas till cirka 30 000 kro-
nor i genomsnitt per behandling. Efter-
som tillståndet är mycket handikappan-
de skulle även måttliga behandlingsef-
fekter kunna innebära stora vinster för
både patienter och samhälle.

SBU Alert graderar sina värderingar
av den vetenskapliga dokumentationens
kvalitet och bevisvärde för  aktuella frå-
geställningar i fyra nivåer: god, viss,
ringa eller ingen och sammafattar det ak-
tuella kunskapsläget beträffande fot-
kirurgi vid plattfothet på följande sätt:
den vetenskapliga dokumentationen om
korttidseffekter av rekonstruktiv kirurgi
vid sent utvecklad plattfothet är ringa.
Det finns ingen vetenskaplig dokumen-
tation om metodens långsiktiga effekter
eller kostnadseffektivitet.

Den forskning som hittills redovisats i lit-
teraturen utgörs av retrospektiva studier

eller biomekaniska studier i laboratorie-
miljö. Det är angeläget att metoden även
blir föremål för fortsatt utvärdering i
form av randomiserade studier innan
den sprids i landet. Utvärderingen bör
även innefatta hälsoekonomisk bedöm-
ning. 

Fotkirurger i Sverige, såväl som i öv-
riga världen, är väl medvetna om den
bristfälliga dokumentation som finns
om behandling av sent utvecklad platt-
fothet. Eftersom det är ett litet antal pati-
enter vid varje klinik, krävs ett samarbe-
te mellan flera kliniker. En prospektiv
multicenterstudie, där olika universitets-
sjukhus i Sverige kommer att ingå, pla-
neras starta under hösten 2002.
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Alert är ett komplement till de omfattan-
de systematiska litteraturöversikter som
SBU genomför, och riktar sig i första hand
till beslutsfattare och verksamhetschefer i
sjukvården. SBU Alert ska tidigt identifiera
nya metoder, bedöma förväntade effekter när
det gäller vårdresultat, ekonomi och vård-
struktur samt peka på kunskapsluckor.
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❙ ❙ I december 2001 startades en ny in-
tressant serie kallad »Clinical practice« i
the New England Journal of Medicine.
Vanliga kliniska problem skall belysas.
I detta första fall rör det sig om en frisk
54-årig kvinna som vid en rutinunder-
sökning frågar sin läkare om man verk-
ligen får i sig tillräckligt med vitaminer
via kosten. Hon är inte vegetarian, röker
inte och tar för närvarande inga kosttill-
skott, men hon tycker att alla larmrap-
porter och rekommendationer som mot-
säger varandra är förvirrande och vill
veta vad som gäller.

Tanken är att de inbjudna författarna
i denna serie skall gå igenom de veten-
skapliga evidens som finns för olika be-
handlingsalternativ, ge en översikt över
formella riktlinjer om sådana finns och
slutligen ge sina egna kliniska rekom-
mendationer till den aktuella patienten.

Harvardprofessorerna Wilett och

Stamper inleder med att diskutera svå-
righeterna med att utvärdera effekter av
kosttillskott och konstaterar att det enda
som säkert visats är att risken för neural-
rörsmissbildningar minskar om gravida
kvinnor tar vitamintabletter som inne-
håller folsyra under tidig graviditet! De
går sedan igenom några av de bristfälli-
ga och/eller indirekta data som talar för
att tillskott av vissa vitaminer kan mins-
ka risken för t ex hjärt–kärlsjukdom eller
olika cancerformer. 

Författarnas slutsats och rekommenda-
tion blir av dessa skäl tämligen svävan-
de: en vanlig multivitamintablett eller en
vitamin E-tablett 400 IU gör troligen
mer nytta än skada.  Den 54-åriga kvin-
nan kan dock inte i dagsläget rekom-
menderas vitamintabletter som kosttill-
skott – »the relevant evidence remains
far from complete«. Något att fundera på

även för de ca 30 procent av kvinnorna i
Sverige som tar vitamintabletter.
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