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❙ ❙  Martin Engström och Ole Naesh re-
kommenderar i Läkartidningen att
NSAID ska ges rutinmässigt till ortope-
diska  patienter för postoperativ smärt-
lindring [1]. Denna rekommendation
hotar att ställa till skada för patienter
med frakturer eller ledproteser. 

»Klinisk betydelse«
Författarna skriver att försämrad benläk-
ning på grund av NSAID visserligen
»har diskuterats« men »aldrig har visats
ha någon klinisk betydelse vid fraktur-
kirurgi eller annan ortopedisk kirurgi«
utom vid användning av bentransplan-
tat, där de rekommenderar försiktighet.
Man frågar sig: Har man någonsin letat
efter effekter »av klinisk betydelse«, el-
ler blundar man bara och hoppas att de
inte finns?

Djurförsök visar hämmad benbildning
Ett stort antal djurförsök i olika arter och
olika modeller har visat att NSAID häm-
mar benbildningen efter trauma. Frak-
turläkning är beroende av cox-2-aktivi-
tet, och selektiva cox-2-hämmare är allt-
så lika riskabla [2, 3]. 

Effekten av NSAID är störst vid tidig
postoperativ behandling. Tre dagars be-
handling av en instabil fraktur på råtta
kan vara tillräckligt [4]. Uppenbarligen
hämmas framför allt nyrekryteringen av
osteogena celler, som ska bygga upp
kallusen. Det finns också försök där man
misslyckats med att påvisa hämning.
Detta kan vara typ 2-fel eller modellbe-
roende men ändrar inte att vi måste miss-
tänka skadliga effekter på människa.
Frågan är hur stora. 

Humanstudier
En prospektiv randomiserad studie på
patienter som fick höftprotes visar att en
veckas postoperativ behandling räcker
för att effektivt och med bestående ver-
kan slå ut ektopisk benbildning [5]. Des-
sa kliniska resultat är skäl nog för att inte
ge NSAID efter skelettkirurgi innan vi
vet mer.

Några prospektiva humanstudier som
mera specifikt studerar effekten av
NSAID på frakturläkning eller protes-
förankring finns mig veterligen inte. En
retrospektiv undersökning visar en stark
association mellan NSAID och pseud-
artros. Risken var 11 gånger högre bland
NSAID-patienterna [6]. NSAID gavs
främst postoperativt, vilket talar för att
de orsakat pseudartroserna, snarare än
att de förskrivits på grund av smärta se-
nare i förloppet. 

NSAID försämrar protesfixation på
försöksdjur [7], men detta har inte stu-

derats på människa. Protesfixation är
inte bara en mekanisk sak, utan är bero-
ende av postoperativa cellulära proces-
ser, som är känsliga för farmakologisk
påverkan. Protesfixationen förbättrades
av postoperativ osteoklasthämning med
bisfosfonater i en klinisk studie [8]. I
djurförsök förbättras implantatförank-
ring genom osteoblaststimulering med
PTH [9]. Det är därför rimligt att häm-
ning av osteogena celler med NSAID
skulle kunna ha skadlig effekt.

Bakvänd bevisordning
Engström och Naesh rekommenderar nu
postoperativ NSAID-behandling till
dessa patientgrupper, med hänvisning
till att skadliga effekter ännu inte visats i
patientmaterial. Jag anser att man inte
ska rekommendera en potentiellt skadlig
behandling innan riskerna studerats,
särskilt när dessa är så uppenbara som
effekterna på ektopisk benbildning anty-
der. Att bara hänvisa till klinisk erfaren-
het räcker inte. 

Är fördelarna större än nackdelarna?
En förlängning av frakturläkningstiden,
en ökad pseudartrosincidens eller en
ökad risk för proteslossning är ingenting
som man märker utan systematiska stu-
dier. NSAID må vara utmärkta för post-
operativ smärtlindring och för att kunna
möjliggöra snabbare mobilisering, men
vi vet inte om dessa fördelar väger tyng-
re än riskerna. Jag anser att NSAID inte
skall ges efter skelettkirurgi, annat än
inom ramen för prospektiva randomise-
rade studier.
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Ge inte NSAID efter skelettkirurgi!

❙ ❙  Man vill från statsmakternas sida för-
svåra förskrivningen av tunga opioider
men också av bensodiazepiner och lätta-
re opioider (bl a dextropropoxifen) ge-
nom att överföra dessa till särskild
receptblankett som skall kunna registre-
ras och inte kunna förfalskas. 

Läkemedelsverkets rekommendation
Samtidigt går Läkemedelsverket ut med
rekommendationer att paracetamol skall
vara basbehandling vid smärtbehand-

ling i öppenvård och att svaga opioider
(kodein, dextropropoxifen, tramadol)
skall utgöra nästa steg. NSAID skall för-
skrivas först i tredje hand och tunga opi-
oider i fjärde hand i den flerstegsraket vi
skall smärtstilla patienterna med i pri-
märvården [1]. Orsaken är biverkningar
med NSAID samt att flera moderna
översikter rekommenderar lätta opioider
som andra steg sedan paracetamol pro-
vats i full dos utan bra effekt [1, 2]. 

Jag måste säga att jag inte håller med

Varför byta rangordning mellan NSAID
och lätta opioider i öppenvården?


