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debatt och brev

vecklingen, som»registeren-
tusiaster« drivit i fel riktning,
så att inte vården värderas
och budgeteras på felaktiga
grunder!

�Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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� Jag vill kommentera Läke-
medelsfrågan i LT 42/2008
(sidan 2942), »Prednisolon
vid Bells pares«.

Innan kortisonbehandling
sätts in vid facialispares
(Bells pares)måsteman ute-
sluta neuroborrelios. Ungefär
20 procent av facialispare-
serna är orsakade av Borrelia
(beroende på årstid). Lum-
balpunktion (LP) ingår som
enmycket viktig åtgärd för att
diagnostisera denna infek-
tionssjukdom. Tyvärrmissas
alltförmånga fall av neuro-
borrelios på grund av att LP
inte utförs.

Neuroborrelios behandlas
framgångsriktmed antibioti-

ka, t ex doxycyklin peroralt.
Kortison är inte lämpligt vid
detta tillstånd!
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