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❙ ❙ Patienter med knäartros som behandlades med »låtsasope-
ration« erfor lika god besvärslindring som de som behandla-
des med antingen artroskopisk ledstädning eller ledsköljning.
Det visar resultaten av en i New England Journal of Medi-
cine nyligen publicerad randomiserad, dubbelblind prövning
[1]. 

Det finns flera intressanta aspekter på denna välgjorda kli-
niska prövning av två vanligt förekommande behandlingar
vid symtomgivande knäartros.

Prövningen
De i prövningen ingående patienterna, som alla hade knä-
artros bekräftad genom typiska symtom och röntgen, indela-
des i tre grupper:

– En grupp behandlades med artroskopisk ledsköljning (la-
vage), som regel utan ytterligare kirurgi. 

– En andra grupp behandlades med artroskopisk ledstädning
(debridering, innebärande avlägsnande av lösa brosk- och
meniskrester och tilljämnande av ledbroskytan). Dessa in-
grepp gjordes i generell anestesi. 

– En tredje grupp behandlades med låtsaskirurgi, vilket in-
nebar lugnande medel intravenöst plus opioid och hudsnitt
på motsvarande ställen som för de andra ingreppen. För
den händelse patienten i denna tredje grupp inte hade full
amnesi för ingreppet »spelade man operationsteater« ge-
nom samtal, skrammel med instrument och plaskande med
vätskor. 

Samma operatör genomförde alla ingreppen. Postoperativt
omhändertagande var identiskt för alla grupper, endast per-
sonalen på operationssalen visste vilket ingrepp som gjorts.
Utvärderingen av resultatet av ingreppet gjordes upprepat
mellan två veckor och två år efter operationen av oberoende
bedömare utan vetskap om typen av ingrepp. Även patient-
relevanta frågeinstrument användes, som patienten själv
fyllde i.

Artroskopisk kirurgi vid knäartros eller inte?
För det första visar man i denna väl genomförda studie att ef-
fekten av två i USA och i många andra länder vanligt före-

kommande kirurgiska behandlingar vid knäartros inte är
bättre än den effekt som uppnås vid en låtsasoperation. För
det andra visar en närmare granskning av resultaten att be-
handlingseffekten i alla tre grupperna var måttlig, med
10–20 procents relativ förbättring jämfört med utgångsläget.
Man uppskattar att kostnaderna per år i USA enbart för des-
sa två typer av kirurgi uppgår till ca 3 miljarder dollar för
650 000 operationer/år. 

Mot bakgrund av denna studie (och tidigare publicerade
resultat på detta område, se nedan) bör det vara svårt att för-
svara dessa behandlingsmetoder.

Görs denna form av kirurgi i Sverige? Ja, men att ange ex-
akta siffror är svårt, då det inte finns någon operationskod i
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vårt system som svarar mot exakt denna form av kirurgi och
enbart den. En informell rundfråga bland artroskoperande
kolleger tyder dock på att ingreppet inte är lika vanligt före-
kommande i Sverige som i USA.

Välgjord studie
Vi är inte bortskämda med randomiserade, placebokontrolle-
rade och dubbelblindade prövningar inom ortopedi och andra
kirurgiska specialiteter. Resultatet av den här diskuterade
prövningen bekräftar att kirurgiska ingrepp har en avsevärd
placeboeffekt, och att denna effekt för viss kirurgi kan förkla-
ra en stor del av, eller till och med hela, effekten av ingreppet
[2]. 

Ett av de mer kända exemplen där ett (på den tiden) före-
kommande ingrepp inte hade bättre effekt än låtsaskirurgi
var ligering av a mammaria interna vid angina pectoris [3].
Ett annat omdebatterat exempel på placebokirurgi har gjorts
i samband med celltransplantationer vid Parkinsons sjukdom
[4]. 

Vilka av våra idag inom ortopedin använda operationsme-
toder bör, kan och tål att utsättas för motsvarande prövning?

Varför är denna typ av jämförande prövning så sällsynt?
Inom medicinsk behandling är man idag ense om styrkan hos
den randomiserade, kontrollerade och dubbelblinda pröv-
ningen som metod för att visa en behandlings effektivitet jäm-
fört med placebobehandling eller vedertagen behandling. Så-
dana prövningar är numera krav vid introduktion av nya läke-
medel. Skälen till att denna typ av studier är sällsynta inom
kirurgin är naturligtvis många; vissa skäl är mer uppenbara än
andra [5].

Många kirurgiska metoder infördes innan randomiserade
prövningar blev vanliga; det är svårt att motivera prövningar
av redan etablerad behandling, även om det ibland skulle be-
hövas. Vissa ingrepp har introducerats senare, men kanske
den goda effekten redan tidigt var så uppenbar att en jämfö-
rande prövning inte ansågs etiskt försvarbar. Artroplastik i
höft och knä kan kanske hänföras till denna kategori [6]. Ar-
gumentet kan dock knappast användas för alla de modifika-
tioner av operationen som införts senare. Alltför ofta har mo-
difikationer förts ut i bred klinisk användning på basis av en-
staka okontrollerade studier utförda och publicerade av inno-
vatören själv, ibland med dystert resultat för såväl patienter
som implantat [7]. 

Det kommersiella trycket inom exempelvis implantatut-
vecklingen är väl så starkt som på läkemedelssidan, och det
är svårt att bortse från möjligheten att dessa faktorer kan på-
verka kirurgen i val av metod och bedömning av resultat [8].
Erfarenheten visar också att det ofta är svårt för den indivi-
duelle kirurgen att ha en balanserad syn på för- och nackde-
lar hos olika kirurgiska behandlingar för en och samma
åkomma. »Sometimes wrong, never in doubt« används
ibland som karakteristik av ortopedens kynne, kanske inte
helt utan grund.

Kunskapen finns
Brist på kunskap om hur en god klinisk prövning bör läggas
upp har angivits som skäl, men sådan kunskap finns och till-
lämpas inom många andra medicinska specialiteter. Inlär-
ningskurvan för den nya operationstekniken, »the learning
curve«, både kollektivt och för den enskilde kirurgen är en
viktig faktor vid introduktionen av kirurgiska metoder. Kom-
plikationsfrekvensen är ofta högre för de första ingreppen
med en ny metod än för de senare [9]. Detta gör det svårt att
redan från början jämföra resultaten av en ny metod med re-
sultaten från en etablerad.

Om inte kirurgen har en balanserad åsikt om för- och
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nackdelar hos de behandlingar som skall jämföras, hur skall
då patienten kunna ha det? En rimlig sådan osäkerhet och ba-
lans hos både deltagande kirurg och patienter om vilken be-
handling som är bäst (engelskans »equipoise«) är en förut-
sättning för att rekryteringen till prövningen skall fungera
[10].

Ofta anförs som skäl mot jämförande kirurgiska prövning-
ar att man inte kan blinda prövningen, varken för patienten el-
ler för utvärderaren. Det går dock ofta bra att maskera typen
av behandling för patienten, såsom vid jämförelse mellan oli-
ka kirurgiska metoder eller implantat. Eftersom utvärderaren
bör vara oberoende (och absolut inte vara kirurgen själv) är
det ofta inget som hindrar att även utvärderaren är ovetande
om vilken behandling som använts för vilken patient. Opera-
tionssår kan maskeras med samma förband för de olika be-
handlingsgrupperna, osv.

Opererad eller ej?
I den här diskuterade studien av artroskopisk kirurgi vid knä-
artros indelades patienterna i tre grupper, varav en behandla-
des med låtsaskirurgi. Ingen skillnad kunde visas i behand-
lingsresultat mellan de tre grupperna. Riktig kirurgi var i det-
ta fall inte bättre än låtsaskirurgi, något som inte gått att visa
utan att inkludera en grupp behandlad med låtsaskirurgi i
prövningen. 

Det är värt att notera att flera studier med varierande utfall
har publicerats på senare år över effekten av ledstädning och
ledsköljning vid artros [11-14]. Några studier av ledsköljning
har inkluderat »låtsassköljning«. De studier på detta område
som inkluderat en väl maskerad placebobehandling har visat
små eller inga skillnader mellan placebo och annan behand-
ling, vilket styrker slutsatserna i den här diskuterade pröv-
ningen.

Etiskt försvarbart att utsätta patienten för låtsaskirurgi?
Alla patienter som deltog i den i NEJM publicerade studien
informerades om att de som deltog i studien hade en chans på
tre att bli behandlade med låtsaskirurgi som inte förväntades
förbättra deras knäartros. Av 324 konsekutiva patienter som
tillfrågades accepterade ändå 144 att delta. Jämfört med dem
som valde att avstå var de som accepterade att delta yngre, i
större utsträckning vita och hade mer besvär av sin knäartros.
Studien utfördes vid ett Veterans Affairs Medical Center som
ansvarar för hälso- och sjukvård för dem som tjänstgjort i
USAs försvarsmakt, vilket delvis kan förklara att nio av tio
deltagare var män.

Användning av placebo i kliniska prövningar diskuteras
alltmer. En här särskilt aktuell sektion är C.29 av den nya upp-
lagan av Världsläkarförbundets Helsingforsdeklaration år
2000 [15]: 

»En ny metod skall jämföras med de idag förekommande
bästa förebyggande, diagnostiska och terapeutiska metoder-

na i fråga om fördelar, risker och olägenheter. Detta uteslu-
ter inte användning av placebo, eller att ingen behandling
ges, i studier där ingen beprövad förebyggande, diagnostisk
eller terapeutisk metod finns.«

Det skulle föra för långt att här diskutera användning av
placebo generellt i kliniska prövningar, men det är svårt att se
hur man utan användning av en placeboarm i just denna stu-
die skulle ha kunnat visa att en »beprövad behandling« med
avsevärd kostnad och en inte försumbar risk i form av t ex in-
fektion, trombos eller anestesikomplikation för 650 000 pati-
enter/år i USA i själva verket inte tycks ha någon effekt utöver
den för en låtsasoperation. 

Hade det varit mera etiskt försvarbart att fortsätta med den-
na terapi än att utföra prövningen? Vad ställer vi (och etik-
kommittéerna) i detta sammanhang för krav på en »beprövad
behandling«, hur beprövad skall den vara för att vara »beprö-
vad«? Här finns inga enkla svar och framför allt inga generel-
la svar [16, 17]. Myndigheter, etiska råd och etikkommittéer
i olika delar av världen har inte alltid samma syn på kontroll-
grupper, placebobehandling eller andra aspekter av klinisk
forskning [15-18].

Särskilda krav ställs
Att användning av placebokirurgi i en klinisk studie ställer
särskilda krav är uppenbart. Förutom att patienten (under den
tid prövningen pågår) eventuellt inte får någon aktiv behand-
ling för sin sjukdom riskerar hon/han att utsättas för biverk-
ningar och olägenheter; placebobehandlingen i sig kan vara
en risk, och allt måste göras för att minimera denna. Den kvar-
stående risken och olägenheten måste uppvägas av den poten-
tiella vinsten av ett klart svar på prövningens primära fråge-
ställning. 

Är det rimligt att utsätta dagens patient för någon risk alls
i syfte att vinna en bättre behandling för morgondagens pa-
tient? Var går i så fall gränsen?

Patientens informerade samtycke är grundläggande för
deltagande i alla kliniska prövningar; för en prövning där pla-
cebo ingår, och där detta dessutom kan innebära risk och olä-
genhet, ställs höga krav på denna del av förberedelserna [16,
17].

Finns det alternativ?
Den vetenskapliga tillförlitligheten hos den klassiska rando-
miserade, kontrollerade prövningen är dock inte helt oom-
stridd [19]. Kan vi inte göra den bästa prövningen kanske den
näst bästa kan ge ett svar?

Inom ortopedin framförs de nationella svenska kvalitets-
registren för artroplastik i knä och höft som goda exempel på
alternativ, med efterföljd inom såväl andra specialiteter som
andra länder (se t ex http://www.ort.lu.se/knee/index.html,
http://www.jru.orthop.gu.se). Dessa register har bidragit till
en successiv förbättring av resultaten för artroplastik i Sverige
och kan närmast liknas vid en kontinuerlig och nu i över 20 år
löpande »fas 4«-studie av denna behandling med 90-procen-
tigt deltagande och rapportfrekvens. Det vore något för bi-
verkningsregistret för läkemedel! Väl fungerande register av
denna typ kan begränsa skadeverkningarna av dåliga behand-
lingsalternativ genom att tidigt varna, men kan inte förhindra
att de kommer ut på marknaden [7]. 

En annan svaghet är att registerrapporteringen hittills of-
tast grundats på surrogatmått i form av protesöverlevnad, utan
närmare kunskap om patientens uppfattning. Risken finns att
surrogatmåttet är lättmätt men irrelevant eller, ännu värre,
missledande [19, 20].

Observationsstudier kan ge värdefull information, men för
detta krävs att de genomförs lika rigoröst som den randomi-
serade studien [5, 19]. Väl upplagda observationsstudier kan
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användas för att identifiera interventioner med måttlig effekt,
vilka kan vara »kandidater« att utsättas för en randomiserad,
kontrollerad prövning.

Stort värde i väl strukturerade prövningar
Även om användning av placebokirurgi inte så ofta är ett re-
ellt alternativ, kan en kontrollerad och enkelt eller dubbelt
blindad prövning av två kirurgiska behandlingsalternativ ge
värdefull kunskap, liksom ibland en väl strukturerad, öppen
prövning. Alternativ till den klassiska randomiseringen har
föreslagits för att underlätta rekrytering till kirurgiska pröv-
ningar [10]. Oberoende bedömare bör alltid användas; opera-
tören är sällan oberoende [8] och kan bedöma resultatet som
bättre än vad patienten gör [21]. Validerade och patientrele-
vanta frågeinstrument bör användas.

Om vi anser att det inte är etiskt försvarbart eller av andra
skäl inte möjligt att utföra motsvarande rigorösa prövningar
avseende kirurgisk behandling som numera krävs när det gäl-
ler många andra typer av medicinsk behandling, behöver vi
överväga konsekvenserna för våra framtida patienter och för
samhället.

Den i New England Journal of Medicine publicerade stu-
dien av artroskopisk behandling vid knäartros, liksom andra
exempel från litteraturen [22-24], visar värdet av väl struktu-
rerade kirurgiska prövningar och visar att sådana studier kan
genomföras. Vi behöver fler studier av den sorten inom orto-
pedin och andra kirurgiska specialiteter. Om inte den perfek-
ta studien går att genomföra finns det alternativ. Det perfekta
får inte bli det godas fiende.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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