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debatt och brev

något sätt skulle ha någon
form av påverkan på detta
och bidra till enmarknadsfö-
ring som »… hade passat bätt-
re i läkemedelsbolagens an-
nonskampanjer än på Läkar-
tidningens omslag«. Läkar-
tidningens redaktion får gi-
vetvis gärna kommentera
detta och förklara varförman
valde just vår artikel till om-
slaget.

Sammanfattningsvis menar vi
att distriktsläkarna JanHå-
kansson, AndersHernborg
och Peter Olsson har fel på
sina samtliga angreppspunk-
termot oss och vår artikel om
fibromyalgi. Vi önskar avsluta
med att ställa en fråga till
dem. Vi kan ju nämligen inte
blunda för de fakta som i dag
finns och för det vetenskapli-

ga underlag som framkommit
under senare år, vilket inne-
bär attmånga patientermed
fibromyalgi i dag faktiskt kan
få hjälpmot sina smärtor på
ett sätt som vi tidigare inte
kände till. Vem ska avgöra om
sådan behandling ska prövas
eller ej (och hur den i så fall
ska prövas och följas upp) när
fru Svenssonmed fibromyalgi
sedan åtta år tillbaka söker
hjälp då hon det senaste året
fåttmer smärtor och betydligt
sämre livskvalitetmed följd
att hon tvingats till 75 pro-
cents sjukskrivning från att
tidigare ha varit arbetsoförm-
ögen endast 25 procent? Är
det då etiskt försvarbart att
undanhålla fru Svensson och
våra andra fibromyalgipatien-
termöjligheten att få pröva
sådan behandling?

� Det ärmed tillfredsställelse
vi kan läsa i Läkartidningen
35/2008 (sidorna 2328-34)
att den reumatologiska och
neurovetenskapliga profes-
sionen i Sverige – eftermånga
år, ofta präglade av diskussio-
ner om var detta tillstånd (el-
ler är det en sjukdom?) ska
placeras – äntligen visar den-
na stora patientgrupp välför-
tjänt intresse.
Det är däremot inte själv-

klart att vi utan vidare ska ac-
cepteraNisells ochKoseks
förslag till medikalisering av
fibromyalgisyndromet (FMS).
Det rör sig ju om en stor
grupp läkemedelskonsumen-
termed inte sällan otydliga
gränser till andra smärttill-
stånd, inklusive livssmärtan.
Det är svårt att frigöra sig från
tanken att orsaken till detta
tillstånd ärmultifaktoriell
och att enkla behandlingslös-
ningar inte står att finna.

Patogenesen till FMS är som
Nisell ochKosakmycket rik-
tigt påpekar till stora delar
okänd.Det är därförmärkligt
att författarnautan ett ord för-
bigår den senast publicerade
översiktenomfibromyalgi,
skriven avden i Sverige som
har längst erfarenhet avdessa

� Vi håller i principmed om
Brittons och Lindqvists kom-
mentar till vår artikel om fib-
romyalgi i Läkartidningen
35/2008 (sidorna 2328-32).
Givetvis hade vi kunnat refe-
rera även till Robert Olin som
har arbetatmycketmed dessa
patienter och på ett insikts-
fullt sätt skrivit omdetta
komplexa tillstånd.
Dock är den neuro-immu-

no-endokrinologiska förkla-
ringsmodellen inte särskilt
allmänt accepterad, och ut-

vecklingen och diskussionen
inomden internationella fi-
bromyalgiforskningen har de
senaste 10–15 åren snarare
gåttmot neuromodulering
och orsakerna till ökad cen-
tral sensitisering. Emellertid
är ju dennapatientgruppmed
fibromyalgi i betydande grad
heterogen, och troligen finns
flera olika bakomliggandeme-
kanismer varförmångadörrar
bör lämnasöppnaochvissa
kanendastmed stor försiktig-
het stängas.

replik:

Utvecklingen inriktad på andra förklaringsmodeller

patienter, professorRobert
Olin (Läkartidning en8/1995,
sidorna 755-63).Hanvar an-
svarig då vi inom infektions-
medicinen startadeden första
mottagningen förCFS (chro-
nic fatigue syndrome)-patien-
ter ochhar erfarenhet avCSF-
ochFMS-patienter sedanmer
än tjugo år.Hanär en av få som
genomårenuthålligt intresse-
rat sig för syndromet och inte
minst för patienterna.

Olin har insett tillståndets
komplexa karaktär och att per-

sonermeddennaproblematik
inte sällanbehöver ettmulti-
disiplinärt omhändertagande.
I sin översiktsartikel beskriver
hanenneuroimmunoendo-
krinologisk förklaringsmodell
till FMS-syndromet.
Detta hade varit värt att

nämna inteminst för att ba-
lansera risken för en nu över-
drivenmedikalisering av syn-
dromet och för att erbjuda en
vissmotviktmot de företag
somnu på bred front kan till-
handahålla läkemedel sompå
gruppnivå visat en signifikant

effekt upp till 6månader på
ett långvarigt, inte sällan livs-
långt tillstånd, där vi utifrån
tidigare erfarenheter vet att
placeboeffekten är stor.
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