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Debatt

2,55–2,70 mmol/l), dvs en beslutsnivå
vid 2,80–2,95 mmol/l. I Sverige har de
flesta en övre referensgräns för joniserat
kalcium på 1,30–1,34 mmol/l vilket, med
amerikanska mått, skulle ge en besluts-
nivå för operation i Sverige på 1,38–1,42
mmol/l. Enligt den svenska rekommen-
dationen [1] skulle patienter dock alltid
opereras om hyperkalcemin, dvs jonise-
rat kalcium >1,30–1,34 mmol/l, visade
sig bero på HPT.

Ersätt med joniserat kalcium
Vi, liksom Nilsson och medarbetare [1],
anser att de argument som framförts av
den amerikanska expertgruppen inte bör
gälla i Sverige. En korrekt definierad hy-
perkalcemi i termer av ett högt joniserat
kalcium bör dock ligga som diagnostisk
»grundbult«, och vi bör i och med detta
förpassa mätning av såväl totalt som al-
buminkorrigerat kalcium till historie-
böckerna och helt ersätta dessa analyser
med joniserat kalcium. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Vi har med stort intresse tagit del av
Lasse Larssons och Per Magnussons in-
lägg angående beslutsgränser för ope-
ration vid primär hyperparatyreoidism.
Den påtagliga överensstämmelsen i våra
uppfattningar är mycket glädjande. 

Pragmatisk inställning till beslutsgräns 
I frågan kring den absoluta beslutsgrän-
sen för operation har vi dock en starkt
pragmatisk inställning av främst två
skäl. Totalkalcium, och i kanske något
mindre utsträckning joniserat kalcium,
fluktuerar över tid hos varje individuell
patient, och den integrerade bilden kring
definitionen av faktisk hyperkalcemi
blir i den kliniska vardagen därför åt-
minstone delvis arbiträr. 

I gränslandet för den övre normalvär-
desgränsen påvisar de flesta patienter,
av endast delvis klarlagda skäl, oftast in-
termittent hyperkalcemi. Utöver prov-
tagningsfel är denna fluktuation huvud-
orsaken till att upprepad provtagning
förordas i de flesta diagnostiska algorit-
mer. 

I princip utbytbara
Då även parathormonnivåerna fluktue-
rar på liknande sätt ställs diagnos, och i
viss grad även beslutet för operation, på

en integrerad bild. I den kliniska varda-
gen förblir därför joniserat kalcium
och albuminkorrigerat totalkalcium i
princip utbytbara. 

Vi har dock få betänkligheter kring
att förorda joniserat kalcium när den
aktuella kalciumkoncentrationen skall
fastställas så exakt som möjligt såsom
vid behandling av akut livshotande hy-
perkalcemi.
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Inget att invända mot 
att joniserat kalcium används

Artroskopi 
i lokalbedövning 
nu en realitet?
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❙ ❙ Kan Magnus Forssblad med sin av-
handling »A concept for treatment of
sports related knee injuries« få ortoped-
kollegor, administratörer och politiker
att inse nyttan med artroskopi i knäet i
lokalbedövning?

Jag har sedan 15 år tillbaka utfört
6 000 artroskopier i lokalbedövning,
och har såväl i skrift som muntligen för-
fäktat metodens fördelar. Forssblad vi-
sar nu med sin avhandling att artroskopi
i knäleder i lokalbedövning är en opera-
tionsteknik som vi bör kunna använda. 

I sitt första arbete jämför Magnus
Forssblad retrospektivt knäartroskopi i
lokalbedövning respektive i full narkos.
Vad gäller graden av reartroskopi fann
han ingen skillnad mellan lokalbedöv-
ning eller full narkos. Däremot hade vana
operatörer färre reartroskopier än de
mindre vana. I det andra arbetet ställs frå-
gan om lokalbedövning kan rekommen-
deras som rutinförfarande. Forssblad
fann att elektiv knäartroskopi mycket väl
kan utföras i lokalbedövning. 90 procent
av patienterna i lokalbedövningsgruppen
var nöjda med proceduren. 

Det tredje arbetet behandlar knäartro-
skopi med olika anestesimetoder och
kostnadsaspekterna. Han fann föga för-
vånande att det var betydligt billigare att
operera i lokalbedövning än i full nar-
kos. Skillnaden var 1 011 kr till lokal-
anestesins fördel. Extrapolerat till natio-
nell nivå skulle besparingarna uppgå till
långt mer än 30 miljoner kr.

De olika delarbetena visar att de
postoperativa komplikationerna är få
och att slutresultatet vid lokalbedövning
är lika tillfredsställande som vid artro-
skopi i full narkos. Det föreligger såle-
des även ett klart ekonomiskt argument
för att artroskopera i lokalbedövning.

I avhandlingen redovisas en studie
från Landstingsförbundet (2003) visar
att 36 procent av patienterna som blir
artroskoperade med meniskkirurgi går
sjukskrivna innan de blir åtgärdade. Det
är en skrämmande hög siffra med tanke
på att man sätter ekonomiska tak för bl a
oss opererande privatläkare. Det är svårt
att förstå logiken; det vore kanske snart
dags att flytta över en del av pengarna
från Försäkringskassan till Landstings-
förbundet för att på så sätt minska den to-
tala kostnaden i samhället? 
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