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Kan neuropatisk smärta 
handläggas på tio minuter?
■ I november 2008 publice-
rade Läkartidningen en serie
artiklar om neuropatisk smär-
ta (NPS). I LT 4/2009 redovi-
sar Löfvander m fl resultatet
av ett grupparbete om snabb-
diagnostik, på 10 minuter, av
neuropatisk smärta [1]. NPS
anses vara svårt både att dia-
gnostisera och behandla, och
enkla riktlinjer med hög dia-
gnostisk träffsäkerhet skulle
vara välkomna, särskilt i pri-
märvården.

Därför är det olyckligt att den
aktuella artikeln innehåller en
rad felaktigheter, delvis av
grundläggande karaktär, och
dessutom saknar en del vikti-
ga aspekter. Ska man följa rå-
den i artikeln räcker det i de
flesta fall sannolikt inte med
10 minuters handläggning.
Förutom det rent somatiska
sjukdomsinnehållet har man
klokt nog haft med också soci-
ala, psykosociala och kulturel-
la faktorer. I de enklaste fal-
len, t ex vid en uppenbar post-
herpetisk neuralgi eller poly-
neuropatirelaterad smärta
hos en patient med känd  dia-
betes, kan förenklingar nog
fungera, men det är inte för
dessa som riktlinjer behövs. 

Alltför mycket i artikeln är
inte evidensbaserat. Som all-
tid har man begränsat utrym-
me vid publicering av en arti-
kel, men brist på utrymme
kan inte förklara artikelns på-
tagliga brister. Eftersom vi se-
dan många år engagerat oss i
utbildningen om NPS, inte
minst med inriktning mot pri-
märvården, ska vi här försöka
korrigera en del av felaktighe-
terna och komplettera med en
del andra basala aspekter.

1. Anamnes. Den är som alltid
grundpelaren i diagnostiken
och styr i stor utsträckning
den fortsatta handläggningen.
Bakom neuropatiska smärtor
ligger alltid en skada eller
sjukdom i det perifera eller

centrala nervsystemet. Möj-
ligheten av central NPS an-
tyds över huvud taget inte i
artikeln. Om man misstänker
NPS måste man fråga om
neurologiska symtom i bred
bemärkelse, inte bara känsel-
symtom. Inget sägs om detta,
man nämner bara andra sym-
tom i smärtområdet.

2. Status. Under rubriken
»Utredningar« anges att inga
utredningar »är nödvändiga«
för diagnosen NPS. »Ett sen-
soriskt test« räcker enligt för-
fattarna, och så anger man
»känsel, smärta och tempera-
tur«. »Känsel« innefattar en-
ligt vedertagen nomenklatur
all typ av känsel, således även
temperatur- och smärtkänsel.
De adekvata benämningarna
måste användas för att undvi-
ka missförstånd.

För diagnostik av orsaken
till ett neurologiskt tillstånd
som NPS krävs att flera delar
av nervstatus ingår. Vi menar
inte att fullständigt nervsta-
tus såsom en neurolog genom-
för det måste ingå, men base-
rat på vad anamnesen givit
måste ett riktat, mer utförligt
status genomföras. Det bör
också uppmärksammas att
känselstörningar inte är pa-
tognomona för smärtor på
neuropatisk bas utan också
kan förekomma vid muskulo-
skeletal smärta [2].

Skillnaden mot NPS ligger i
att utbredningen inte följer
neuroanatomin vid skadeni-
våer i nervsystemet. Dessut-
om måste man beakta att en
nervskada med känselstör-
ningar och smärta som sym-
tom inte nödvändigtvis inne-
bär att smärtan är orsakad av
nervskadan.

3. Klassifikation av NPS. I ar-
tikeln talas om akut, cancer-
relaterad, »svår episodisk«,
»lokal/perifer« och »övriga
typer« av NPS. Detta är en in-
delning som vi inte träffat på
tidigare i något sammanhang,

vare sig i kliniken, på veten-
skapliga möten eller i littera-
turen, i Sverige eller interna-
tionellt! Det torde vara syn-
nerligen viktigt att man i enk-
la, praktiska riktlinjer utgår
från etablerade indelningar,
om det inte framkommit nya
forskningsdata som stödjer
en ny nomenklatur.

I forskningen kring NPS
diskuteras visserligen möjlig-
heter att klassificera NPS ut-
ifrån förmodade bakomlig-
gande patofysiologiska meka-
nismer, men i nuläget är man
överens om att vi inte har till-
räckliga kunskaper för att det
ska vara möjligt [3]. I stället
rekommenderar vi den all-
mänt vedertagna uppdelning-
en i perifera och centrala
neuropatiska smärtor [3, 4].
Den används också av de
svenska, europeiska och ame-
rikanska läkemedelsverken.

NPS på grund av nervrots-
påverkan lumbosakralt eller
cervikalt nämns inte alls trots
att det kanske är den vanligas-
te NPS inom primärvården.
Diagnostiken av rotsmärtor
är oftast inte enkel, och vid
dessa tillstånd krävs en betyd-
ligt noggrannare genomgång
än den som artikeln rekom-
menderar.

4. Behandling. I artikeln an-
ges att »akut« NPS, liksom
»svår episodisk« NPS, i första
hand ska behandlas med
opioid (eller tramadol). Det är
oklart vad som avses med
akut NPS, men det saknas helt
stöd för detta i kontrollerade
prövningar. Vad som avses
med svår episodisk NPS är för
oss oklart. Om man avser till-

stånd såsom trigeminusneu-
ralgi ska dessa aldrig behand-
las med opioider utan med
karbamazepin/oxkarbazepin.

I Tabell I har man förmodli-
gen avsett att sammanfatta
rekommendationerna från
Läkemedelsverket 2007 [4],
men tabellen är felaktig på
flera punkter. En av förfat-
tarna, Karsten Ahlbeck, har
vid samtal angett att man med
»lokal, perifer smärta« avsett
NPS inom ett litet område,
som t ex vid begränsad post-
herpetisk neuralgi, dvs perifer
smärta med allodyni (medan
man i arbetsgruppen tydligen
menat att smärta vid poly-
neuropati är diffus, vilket i de
flesta fall är inkorrekt). I Lä-
kemedelsverkets algoritm an-
ges att lidokainplåster kan
övervägas i dessa fall. Där-
emot finns det inga studier
som visar effekt av andra me-
del mot denna allodyni, eller
mot »lokal« NPS. 

För övriga NPS har förfat-
tarna inte angett någon effekt
av SNRI (återupptagshäm-
mare av serotonin och norad-
renalin), men ändå gett med-
len rangordning 2, vilket i sig
är korrekt. 

När det gäller neurokirurgi
anger man att den ska komma
i andra hand bland icke-far-
makologiska behandlingar vid
trigeminusneuralgi. Neuro-
kirurgi är definitivt första-
handsbehandling, om inte 
läkemedel fungerar.

Läsaren hänvisas till webb-
platsen ‹www.smartariktlinjer.
se› (vems webbplats?). Där kan
man om behandlingen bl a
läsa att amitriptylin (inte angi-
vet med generikanamnet) ges i
normaldos 150 mg/d. Detta är
inte i överensstämmelse med
internationella riktlinjer, där
doser om max 100 mg/dygn re-
kommenderas, bl a på grund
av risken för plötslig hjärtdöd
vid högre doser [5].

Som regel anges 50–75 mg/
dygn som normaldos för

»I stället rekommende-
rar vi den allmänt 
vedertagna uppdel-
ningen i perifera och
centrala neuropatiska
smärtor …«
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smärtor. En av oss ingick i
SBUs projektgrupp och vill på-
peka att vi i gruppen var myck-
et bestämda på att inte använ-
da termen kronisk smärta,
utan långvarig smärta, för att
signalera att långvariga smär-
tor inte behöver vara kroniska
[6]. Ändå anges i referenslis-
tan felaktigt att SBUs utred-
ning hette »Kronisk smärta«.

Avslutningsvis önskar vi att
våra tillrättalägganden ska bi-
dra till att fler patienter med
NPS får en korrekt diagnos
och en adekvat behandling.

Jörgen Boivie
docent, neurologiska kliniken,

Akademiska sjukhuset, Uppsala
jrgen.boivie@telia.com

Per Hansson
professor i klinisk smärtforskning,
Karolinska institutet; överläkare,

Smärtcentrum, neurokirurgiska
kliniken, Karolinska

Universitetssjukhuset Solna 

replik:

Målet är säker handläggning
■ Kanske det vore optimalt att
alla patienter med misstänkt
neuropatisk smärta skulle
kunna bedömas av en neuro-
log specialiserad på smärta. I
praktiken är detta självfallet
inte möjligt. Syftet med den
aktuella workshopen var att
sammanställa litteraturen på
området, tidigare riktlinjer
och klinisk praxis. Utifrån
denna kunskap utformades
våra riktlinjer med det över-
gripande syftet att förenkla
och säkerställa det kliniska ar-
betet, främst i primärvården.

Patienter med smärta som
söker i primärvården är inte
samma patientgrupp som se-
lekteras till en neurologisk
mottagning. Därför kan man
behöva modifiera undersök-
ningsmetoder och riktlinjer.

Konsultationerna i primär-
vården är oftast inte lika
neurologiskt omfattande, vil-
ket ju inte heller är meningen.
Det väsentliga torde vara att
hitta patienterna som lider av
misstänkt neuropatisk smärta
för att kunna ge råd, behandla
eller vidareremittera.

Adekvat nomenklatur är viktig
men den kan behöva komplet-
teras med kliniskt välkända
begrepp och benämningar.
»Akut« är ett välkänt begrepp,
och benämningen »cancerre-
laterad« visar på eventuellt
behov av att behandla smärtan
snabbt. Även om ordvalet kan-
ske inte anses korrekt så ökar
informationsvärdet. Opioider
är inte förstahandsval vid be-
handling av neuropatisk smär-
ta. Det påstås inte heller i vår
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artikel, där det står: »… där det
krävs snabb smärtlindring …
kan opioida analgetika eller
tramadol användas, enskilt el-
ler i kombination med något
av förstahandspreparaten.« 

Termen »kronisk smärta« bör
mycket riktigt undvikas men
kom olyckligtvis med som re-
ferenstitel efter direktöver-
sättning av den engelska ti-
teln på SBUs rapport [1].

Tabellen som skribenterna
anser felaktig är ett försök till
sammanställning av översik-
ter från bl a Läkemedelsver-
ket och Finnerup [2]. Den se-
nare beskriver »peripheral fo-
cal neuropathy«, vilket över-
enstämmer med vår praktiska
benämning »lokal, perifer«. 

Vi håller helt med skriben-
terna om att neurokirurgi är
förstahandsalternativ vid tri-
geminusneuralgi sedan läke-
medelsbehandling prövats.
Neurokirurgi är för övrigt
sannolikt underutnyttjad
även vid andra neuropatiska
smärttillstånd.

De individuella variatio-
nerna i dosering av amitripty-
lin vid behandling av neuro-
patisk smärta är stor, och 150
mg är definitivt inte en nor-
maldos. 

Sammanfattningsvis är vår
förhoppning att de aktuella
riktlinjerna ska kunna bidra
till en rimlig och säker hand-
läggning av misstänkt eller sä-
kerställd neuropatisk smärta
hos patienter inom primärvår-
den. Därmed inte sagt att all
diagnostik och behandling ska
ske inom loppet av 10 minuter!

Monica Löfvander
docent, distriktsläkare

monica.lofvander@ki.se

Karsten Ahlbeck
specialistläkare

Odd Lindell
specialist i allmänmedicin
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God vård kräver flera informationstjänster
■ Hälso- och sjukvården be-
höver informations- och kun-
skapsstöd till rimliga kostna-
der. För att patienterna ska få
den goda vård som man från
centralt håll så gärna talar om
krävs att det finns ett urval av
kvalitativa tjänster att hämta
information ifrån. Det finns
inget enskilt system som fixar
allt. I perspektivet av att ge
god och patientsäker vård ska
flera tjänster ses som något
positivt. Om inte annat visar
erfarenheterna i Norge detta,
då den med centrala medel
uppbyggda läkemedelsdata-
basen visar sig innehålla en
massa felaktiga uppgifter; se
‹http://www.vg.no/helse/
artikkel.php?artid=535690›.

Verkligheten är helt enkelt för
komplicerad och för förän-
derlig för att på ett tillfreds-
ställande sätt kunna låsas in i
ett enda och av den centrala
byråkratin rekommenderat
system. Det är för hälso- och
sjukvården nödvändigt att
olika källor tillhandahålls. Yt-
terst handlar det också om att
slå vakt om den kritiska
granskningen som grunden
för informations- och kun-
skapsinhämtningen. Den be-
främjas inte av det enda syste-
met.   

Sverige är ett litet land, och
svenska är ett litet språkom-
råde. Visst kan traditionerna
och medicinsk praxis vara oli-
ka, men om kunskaper finns
om dessa olikheter och om
förhållningssättet är kritiskt
kan man vid sidan av de sven-
ska med fördel använda sig av
många befintliga internatio-
nella informations- och kun-
skapstjänster.  

Jag åser med stigande för-
våning hur man i Sverige inte
verkar bry sig om befintliga
internationella databaser
med hög kvalitet utan med
höga kostnader uppenbarli-
gen ska uppfinna hjulet på
nytt. Farmakologin kan stå
som ett exempel. Här får jag
höra att man från centralt håll
hävdar att »svensk sjukvård«
inte erkänner de farmakolo-

giska databaserna i Micro-
medex. 

Jag blir förvånad över den
övermaga inställningen –
blott Sverige svenska krusbär
har – och betryckt som skatte-
betalare. Jag kan därför tycka
att man från läkarhåll skjuter
över målet när man kritiserar
Apoteket, som i sin planerade
elektroniska receptgransk-
ning vill använda andra far-
makologiska databaser än
»de som används inom sjuk-
vården«; se ‹http://www. 
lakartidningen.se/07engine.
php?articleId=11185›.  

Huvudfrågan måste väl vara
om informationen ifråga är
korrekt eller inte och att pati-
enterna garanteras god vård
utifrån bästa möjliga utbud av
informations- och kunskaps-
stöd. För mig innebär detta

att stödsystemen ska vara fle-
ra, och detta gäller självklart
även andra områden inom
hälso- och sjukvården. För
det går aldrig att lita på ett
enda system. 

Dessutom kan vi i Sverige ald-
rig åstadkomma samma om-
fattande och genomarbetade
tjänster som man kan inter-
nationellt. Jag behöver bara
nämna Medline som exempel.
Låt oss därför använda den ri-
kedom av kvalitativa tjänster
som tillhandahålls både inter-
nationellt och nationellt, och
låt oss fortsätta att använda
den kritiska granskningens
metod.  

Bengt Holmquist 
senior librarian, Falu lasaretts

bibliotek och informationscentral 
bengtholmquist@telia.com

■ Olika informationskällor i
sjukvården kan absolut bidra
till mångfald, men kan också
innebära ett onödigt merar-
bete för redan stressade klini-
ker. Man måste se till var och
hur informationen ska använ-
das i organisationen och sjuk-
vårdsflödet. 

I ett kliniskt sammanhang,
där man i lugn och ro utreder
olika behandlingsmöjligheter
eller orsaker till oväntade be-
handlingsutfall, är mångfal-
den av godo, och det är så vi
arbetar t ex vid landets läke-
medelsinformationscentra-
ler. 

I en screeningsituation, som
det innebär när alla förskriv-
ningar förutsättningslöst ska
kopplas mot ett informa-
tionsverktyg, ställs helt andra
krav på innehåll, utformning
och samordning. Den vikti-
gaste anledningen är att

»over-alerting« riskerar att
leda till att mottagaren av in-
formationen stänger av syste-
met, antingen mentalt eller
fysiskt, och inte tar in infor-
mationen. 

Om risken för falskt positiva
utfall (överflödiga varningar)
är för hög, så riskerar scree-
ningen också att leda till mer
skada (t ex i form av onödiga
utredningar och ingrepp) än
nytta. Det är i det här sam-
manhanget som det är olyck-
ligt att man inför olika, paral-
lella system med olika infor-
mation, och det gör mig be-
tryckt, både som klinisk far-
makolog och som skattebeta-
lare. 

Ylva Böttiger
med dr, klinisk farmakologi,

Karolinska Universitets-
sjukhuset, Stockholm

ylva.bottiger@karolinska.se

replik:

Alltför många varningar 
får mottagaren 
att stänga av informationen
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