
❙❙ Som hudläkare blir vi inte så sällan
konsulterade av patienter som står inför
en ortopedisk implantatoperation eller
redan har ett sådant implantat. Det gäller
dels patienter som har en kontaktallergi
mot metallerna krom, nickel eller kobolt
och som undrar om metallerna i implan-
tatet kan förorsaka eller försämra ett ek-
sem, dels personer som oroar sig för att
det ortopediska ingreppet kan misslyck-
as på grund av en allergisk reaktion. Slut-
ligen finns de som inte har någon metall-
allergi men frågar sig om inte ett me-
tallimplantat kan sätta igång en sådan.

Svenska kontaktdermatitgruppen,
som är en arbetsgrupp inom Svenska
sällskapet för dermatologi och venereo-
logi (SSDV), har därför låtit utarbeta ett
dokument som kan tjäna till hjälp för den
kollega som ställs inför frågor av denna
art. Dokumentet är framtaget av en av

ledamöterna, Halvor Möller, och det är
godkänt av Svenska kontaktdermatit-
gruppen i dess helhet. Dokumentet finns
även publicerat på engelska [1].
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Dermatologiska synpunkter
på ortopediska metallimplantat 

Vad gäller djupa metallimplantat såsom
vid höftledsplastiker rapporterades tidi-
gare en oroande hög frekvens av kon-
taktallergi mot metaller ingående i im-
plantatet: krom, nickel, kobolt. Detta an-
sågs bero på ökad friktion i metall-mot-
metallplastiker. Man befarade att kon-
taktallergi, tidigare etablerad eller nyut-
vecklad hos individen, kunde ligga
bakom ortopediska komplikationer så-
som lossning och infektion.
Från denna period (1960–1970-talen)
finns inte några kontrollerade studier.
Sådana har senare genomförts och icke
kunnat påvisa induktion av kontaktaller-
gi som en följd av metall-mot-
plastimplantationer [1, 2]. Förekomst av
metallallergi synes vara uttryck för den
allergi man finner i normalbefolkningen.
Studier har även visat att ledimplantat
med metaller som patienten i förväg var
allergisk emot inte har lett till vare sig
dermatologiska eller ortopediska kom-
plikationer [3]. Vad beträffar ett alterna-
tivt material som titan är det tveksamt
om en säkert konstaterad kontaktaller-
gisk reaktion över huvud taget har rap-
porterats [4].
Kasuistiska rapporter föreligger dock
om eksemreaktioner som bedömts bero
på kontaktallergi mot implanterade me-
taller. Detta har då nästan alltid gällt or-
topediskt material av rostfritt stål eller
vitallium, som använts vid fixering av ex-
tremitetsfrakturer och därvid depone-
rats strax under huden. En utveckling av
allergi eller eksem har dock inte kunnat

bekräftas i prospektiva studier på pati-
enter med opererade extremitetsfraktu-
rer [5, 6].
SKDGs ståndpunkt är således att kon-
taktallergi mot metaller som används i
dagens ortopedi inte utgör något medi-
cinskt problem vid implantat i leder och
endast undantagsvis i extremitetsfraktu-
rer.
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Ett utlåtande från Svenska 
kontaktdermatitgruppen, april 2003

på akutmottagningen och däremellan
enbart dagtjänstgöring på avdelning/
mottagning samt införande av akut-
läkare så långt detta är möjligt. 

– Tydliga målbeskrivningar och obli-
gatorisk uppföljning och utvärdering
av alla tjänstgöringsplaceringar.

– Skapa bestående arbetsteam för olika
patientgrupper så långt detta är möj-
ligt. Ge maximal tillgänglighet för
patienterna till åtminstone en person
inom teamet.

– Sträva efter så stor vårdkontinuitet
som möjligt, t ex genom att tilldela
alla patienter som kommer in till
sjukhus en bestämd specialist som se-
dan har ansvar för »sina« patienter.
Patienterna ska ha rätt att byta speci-
alist.

– Låta underläkare arbeta tillsammans
med en eller ett par specialister under
en längre tid för att underlätta ut-
vecklandet av en fördjupad relation
och optimera inlärning.

– Uppmuntra bildande av lokala nät-
verk där personalgrupper i likartad si-
tuation kan ge debriefing och stöd till
varandra, gärna under handledning.

– Öka intresset för utbildning med mål-
sättningen att unga läkare så snabbt
som möjligt ska bli självständiga
inom olika delområden av sin specia-
litet, vilket ökar både kompetens och
självförtroende.

– Försöka att öka patienternas delaktig-
het i vården genom bättre informa-
tion och tillgänglighet.

Frågorna får betydelse
Utöver detta måste vi på ett mer övergri-
pande plan föra en diskussion om hur vi
kan öka patienternas valfrihet inom vår-
den, vilket hänger ihop med att hitta er-
sättningssystem som uppmuntrar flexi-
bilitet och patientnära vård och att finna
en välavvägd balans mellan privat och
offentlig vård.

Jag tror att dessa frågor kommer att få
ökad betydelse. Det är orimligt att så
många patienter känner sig besvikna och
missförstådda och att så stor andel av
inte minst unga, kvinnliga läkare känner
frustration och missnöje istället för gläd-
je och stolthet över sitt arbete. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.


