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debatt och brev

danäramillimetertjocka snitt.
Alltför tunna snittmedför
ökad risk för brusartefakter,
som sannolikt var orsaken till
misstolkningen i detta fall.
Med 3mmtjocka snitt

minskar denna risk. Studier
därman följt upppatienter tre
månader efter negativ DT, och
därman rutinmässigt använt
sig av enkelradsdetektor-DT
och 3–5mm tjocka snitt, upp-
visar samma låga frekvens av
VTE [12] som efter negativ
flerradssdetektor-DT [11]; det
vill säga cirka 1,5 procent. De
tunna snitten bör däremot
användas för rekonstruktio-
ner av tjockare snitt i olika
plan, speciellt när förekomst
av LE är tvetydig.

Sammanfattningsvis förelig-
ger det starkt vetenskapligt
stöd för att kombinationen låg
klinisk sannolikhet ochnega-
tivtD-dimertest utesluter be-
handlingskrävandeLE [11, 13].
Införandet av dessa test i den
diagnostiska rutinen för LE är
av största vikt för att reducera
antaletDTeller andra bildgi-
vandemetoder för att kunna
reducera kostnader, förhindra
kontrastmedelsinducerad
nefropati, strålinducerad can-
cer och inteminst för att redu-
cera risken för falskt positiv
bilddiagnostik vilket axioma-
tiskt följer patientermed kli-
nisk låg sannolikhet.

Det är intressant att notera att
HSAN friar remittenten från
misstaget att ställa en falskt
positiv LE-diagnos trots up-
penbar diskrepansmellan kli-
nik/D-dimer och röntgenut-
låtandet,med uppenbara ne-
gativa konsekvenser för pati-
enten inklusive överbehand-
lingmed dess inneboende ris-
ker.
Menman kan bara spekule-

ra i hur utfallet hade blivit om
radiologen hademissat en
otvetydig LE på en patient
med hög klinisk sannolikhet,
positivt D-dimertest och pati-
enten därigenomundanhål-
lits behandling, trots veten-
skaplig evidens för att en ra-
diolog aldrig når 100 procent i
diagnostisk säkerhet. För pa-
tientens välbefinnande torde

det däremot vara fundamen-
talt att hälso- och sjukvårds-
systemet erkänner och bekla-
garmisstag, vilket inte gjorts i
detta fall trots vetenskaplig
evidens.

� Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Från 1994 till 2007 finns
i PubMed 57 publika-
tioner under sökorden
»intensivvård« och

»procedursmärta«.Merpar-
ten diskuterar analgesi till ny-
födda. Få studier av vuxna in-
tensivvårdspatienter har pub-
licerats. Enkätundersökning-
ar i Europa ochUSAhar visat
attmindre än 30 procent av
avdelningarna hade protokoll
för proceduranalgesi, och en-
dast 25 procent av patienter-
na fick specifik protektiv
analgesi [1-3].

I en nyligen publicerad svensk
studie påpekas riskerna för
utveckling av »posttrauma-
tiskt stresssyndrom« efter in-
tensivvård. Huruvida smärtor
kan vara enmedverkande or-
sak belystes dock inte [4].
Vanliga, ofta upprepade pro-
cedurer som trakealsugning,
såromläggning, vändning,
centralvenkateterinläggning,
dränborttagning och bronko-
skopier har framhävts som
potentiellt smärtsamma. Ett
flertal procedurer har utvär-
derats, ochmätinstrument
för smärtskattning av den se-
derade respiratorpatienten
finns validerade [5].

Analgesi under intensivvård
är ofta baserad påmonoterapi
med opioider. Potentiella pro-

blemmed toleransutveckling
och opioidinducerad hyper-
algesi diskuteras inte i den
publicerade intensivvårdslit-
teraturen [6]. Flertalet studi-
er fokuserar på kombination
med sedativa (»sedoanalge-
si«). En dansk studie påpekar
en tendens till reduktion i an-
vändningen av analgesi under
samtidig ökning av sedering
med kortverkande propofol
[7]. Sederingsskalor används
allt oftare eftersomdjup sede-
ring har visats öka intensiv-
vårdstiden. Användning av
och kunskap om smärtskatt-
ningsinstrument för sederade
patienter är dock långtmera
sällsynt.

Av non-opioida analgetika an-
vänds inom intensivvård pri-
märt paracetamol, dock ofta-
re på indikationen hyperpy-
rexi [2]. Lokalanestetika och
regionala blockadtekniker an-
vänds vid enbart ett fåtal pro-
cedurer och har förmodligen
en ouppmärksammad poten-
tial [8].

Intensivvårdspatienten har
ofta en smärtsam grundsjuk-
dom (t ex postoperativ smär-
ta), och långvarigt sängläge
kan i sigmedföra smärta.
Dessutom åsamkas patienter-
na ofta upprepade smärtor
genom transporter,mobilise-
ring och omvårdnadsproce-
durer. Dessa smärtor kan väl
förutsättas innehålla både
nociceptiva/inflammatoriska
och neurogena komponenter.
Det finns ett flertal farmako-

Procedurrelaterad smärta
under intensivvård måste
uppmärksammas
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Potentiellt smärtsamma invasiva och om-
vårdnadsprocedurer under intensivvård
är vanligamen dåligt belysta. Enligt litte-
raturen underbehandlas ett större antal
patienter, och skriftliga riktlinjer för »pro-
tektiv analgesi« saknas ofta.
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logiska principer tillgängliga
för behandling av dessamulti-
faktoriella smärtor. Inom så-
väl postoperativ somkronisk
smärtbehandling används
i dag ofta en s kmultimodal
behandlingsstrategi. Återhåll-
samhetmed användningen av
t ex icke-steroida antiinflam-
matorika (NSAID) hos inten-
sivvårdspatienten är ofta väl-
befogad,men egentliga kon-
trollerade studier av dessa
preparats potentiella använd-
barhet hos vissa intensiv-
vårdspatienter är dåligt doku-
menterade. Likaså finns det
bristande dokumentation för
denmöjliga effekten av far-
makamed inverkan på neuro-
patiska smärtor (t ex gaba-
pentin, tramadol och antidep-
ressiva) inom intensivvård.

Det finns ett klart behov av fo-
kusering på procedurrelatera-
de smärtor under såväl inten-
sivvård som i sambandmed
annan vård [9]. Undervisning
och införande av protokoll för
smärtbehandling bör priorite-
ras omvi ska efterleva den in-
ternationella smärtorganisa-
tionen IASPs uppmaning att
inkludera smärtbehandling
somenmänsklig rättighet [10].

� Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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� I Rutqvists och Lewins
kommentarer till Gunilla Bo-
linders varning för den hälso-
vådliga effekten av snusande
ifrågasätts hennes vetenskap-
liga kompetens. Senare har de
angivit att hon bedriver en
»lobbyverksamhet«. Detta för
att utnyttja den negativa
aspekten av »lobbying«.
I sitt svar påmitt inlägg om

snusande har Rutqvist och
Lewin nämnt att jag är profes-
sor emeritus (Läkartidningen
19/2008, sidan 1414). I andra
debattinlägg har jag blivit be-
nämnd »pensionären« eller
»den pensionerade barnläka-
ren«. Orsaken till dessa be-
nämningar är knappast ut-
tryck för vördnad gentemot
någon som är 65 plus, utan att
de vill förringa värdet av
framförda synpunkter.

Tyvärr är det vetenskapliga
debattklimatet inte bara insi-
nuant, det kan också vara rent
kränkande. Detta är särskilt
påtagligt vid försvar av en
produkt som visat sig ha bi-
verkningar. Detta gäller för
läkemedel, tobaks- och sprit-
varor samt olika livsmedel.
Så var fallet imånga år efter

det attman i början på 1950-
talet befarade att tobaksrök-
ning var hälsovådligt. Först
eftermer än ett decennium
upphörde de som företrädde
tobaksindustrinmed att kriti-
sera de resultat som visade att
cigarrettrökning är den allra
främsta orsaken till lungcan-
cer. Trovärdigheten i denna
slutsats godtogs först efter det
att Dobbs ochHill kontinuer-
ligt följt hälsotillståndet hos
rökande och icke rökande kol-
legor under tillräckligt lång
tid. EftersomHill hade skapat
denmoderna kliniska epide-

miologin var det svårt att
bortse från hans resultat.

I ytterligare nästan tre decen-
nier fortsatte dock tobaksin-
dustrins så kallade sakkunni-
ga att förneka att passiv rök-
ning är hälsovådligt.Man
kände inte någonmedömkan
med drabbade små barn. För-
mågan att kritisera undersök-
ningar som givit oönskade re-
sultat var formidabel. I efter-
hand känns det obehagligt att
tobaksindustrin då stöddes av
erkändamiljöforskare och
epidemiologer.

Oviljan att erkänna och accep-
tera att läkemedel kan ha
oönskade effekter är välkänd.
Därför förblir dessa effekter
ofta obeaktade. Hela detta fält
är bekymmersamt, eftersom
den farmakologiska forsk-
ningen på universiteten nu
minskar i allt snabbare takt.
Den bedrivs i dag till stor del
av läkemedelsindustrin, som
hoppas på goda inkomster av
sin verksamhet. Kontrollen av
läkemedelseffekter på olika
åldersgrupper, såsom späd-
barn eller gamlamänniskor,
är sedan länge usel. Det är
skrämmande att läkare som
uttryckt tveksamhet inför
värdet av vissa läkemedels-
produkter hotatsmed begä-
ran om skadestånd.

Även om min egen erfarenhet
av läkemedelsbiverkningar är
förhållandevis begränsad har
jag erfarenhet av områdets
mörka aspekter. Imitten av
1960-talet beskrev barnneu-
rologenOlleHansson i Sunds-
vall ett par barn som fått neu-
rologiska bortfallssymtomef-
ter att ha fått det avHoff-
mann-LaRoche framställda

medlet Enterovioform, som
innehöll ett kinolinderivat.
Någramånader efterHans-
sons iakttagelse rapporterade
Birgitta Strandvik och jag i
Lancet om ett fall av retrobul-
bär neurit hos ett barn som
fått Enterovioform som skydd
mot diarré. Efter publicering-
en besöktes jag av en advokat
som anlitades av den schwei-
ziska läkemedelsfirman.Han
framförde då ett i vissmån
förtäckt hot om att jag skulle
få bekymmer för den händel-
se att det skulle visa sig att
synnedsättningen hos barnet
hade någon annan orsak, t ex
en tidigt debuterandeMS.

Området verkliga eller befara-
de läkemedelsbiverkningar är
för närvarande synnerligen
aktuellt. Dettamed tanke på
attman iEnglandhelt nyligen
funnit belägg för att en dryg
tredjedel av alla patienter som
vårdas på sjukhus lider av
oönskade effekter av läkeme-
del. Det är också angeläget att
de som följer diskussionen an-
gående skadliga effekter till
följd av vanor, livsstil och
födoämnesval är på det klara
med att tonläget i en debatt
kan bli väl så obehagligt.

Liksom inom politiken är det
önskvärt att sakfrågan får stå i
centrumoch att ovidkom-
mande aspekter läggs åt si-
dan. Vissa avigsidor av den
alltmer kommersialiserade
forskningen bör därigenom
undvikas.
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