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Alltsedan antiken har behandling med magnetism använts in-
om läkekonsten somalternativ till konventionellmedicin.Den-
na terapiformhar i allmänhet betraktatsmed skepsis ochmot-
arbetats avmedicinskaochofficiellamyndigheter [1]. Imodern
tid har elektromagnetisk terapi (EMT) fått stor utbredning i
Östeuropa. Det hävdas att mer än tre miljoner patienter i det
gamla Sovjetunionen framgångsrikt behandlats med olika slag
avEMT– somenda behandling eller i kombinationmed annan
behandling [2]. Vanligen har man använt statisk magnetism,
eller på senare tid högfrekventa elektromagnetiska millime-
tervågor (MWT) [3]. De senaste decennierna har man kunnat
märka ett ökande intresse för EMT också i Västeuropa och
Nordamerika, varvid i första hand lågfrekventa pulserande
elektromagnetiska fält (PEMF) använts. Pulserande elektro-
magnetiska fält/dynamiska asymmetriska magnetfält bör inte
jämställasmed statiska elektromagnetiska fält.

Mekanismerna bakom EMT väsentligen okända
Demekanismer som ligger till grund för en eventuell effekt av
EMTär väsentligen okända. En sannolikt positiv effekt har på-
visats vid svårläkta frakturer [4], försämrad arteriell genom-
blödning [5], samtvarikösabensår [6, 7]. En tänkbar indikation
för EMT har ansetts vara behandling av smärta. På senare tid
har medvetandet hos allmänheten ökat om risken för såväl
kort- som långtidsbiverkningar vid användning av vissa anal-
getika. Vid behandlingmedEMThar däremot inga biverkning-
ar rapporterats. Placebo har ansetts ha viss effekt vid smärta
[8]. Bedömning av smärtterapimåste därför ta hänsyn tillmöj-
liga placeboeffekter. När man jämför en specifik terapi med
placebo bör man ha tillräckligt stort undersökningsmaterial –
minst40personer i respektivegrupphar föreslagits [9].Beträf-
fande användning av PEMF vid olika typer av smärta finns det
cirka 50 rapporterade studier på människor, som gett skif-
tande resultat. I en nyligen publicerad sammanställning av ett
antal kontrollerade studier med behandling av degenerativa
knäskador [10], anses behandlingen inte ge några fördelar i
jämförelsemed placebo. I en senare, icke inkluderad tysksprå-
kig studie [11] påvisades dock gynnsam effekt vid den typen av
smärta.
På de svenska Medicirk-klinikerna har man de senaste fem

åren behandat patienter med pulserande elektromagnetiska
fält (PEMF),varvidvarierandebehandlingsschemaanvänts. In-
dikationen för behandling var vanligen besvär i de nedre extre-
miteterna, och de fyra huvudsakliga behandlingsområdena var
• venös insufficiens (ödem, tyngdkänsla, varicer, varikösa ben-
sår)

• arteriell insufficiens (intermittent hälta)
• vilorelaterade sensorisk-motoriska störningar (restless legs-
syndromet [RLS],myrkrypningar, vadkramper)

• perifer neuropati i samband med diabetes, B12-brist och
andra metabola störningar (känselnedsättning, parestesier,
stumhet, smärta).

Ävenomdefyra indikationsgruppernaiblandärsvåraattsärskil-
ja, harpersonermednågon formavsensorisk-motorisk störning
utgjort den största gruppen. En allmän uppfattning bland tera-
peuterna är att behandlingen varit framgångsrik vid dessa be-
svär.Detärdocksvårt att avgränsaeffektenavPEMFfrån place-
boeffekt och förtroendeingivandeomhändertagande i enpositiv
miljö.Dethardärför synts angeläget att kontrollera effekten i en
formell kliniskprövning– särskilt somdet saknas litteraturupp-
gifter ombehandlingmedPEMFviddenna typ avbesvär.

Kriterier enligt konsensusrapport tillämpades
Den aktuella undersökningen berör RLS, myrkrypningar och
vadkramper. Beträffande RLS, som nyligen utförligt beskrivits
i Läkartidningen [12], tillämpades kriterier enligt enkonsensus-
rapport [13], vilket innebar att patienten har ett starkt behov
att röra på benen, vanligen förenatmed obehagliga känselupp-
levelser (parestesier), oroskänsla i benen, förvärrade symtom
vid vila sommer eller mindre lindras genom rörelse, samt för-
sämring av tillståndet på kvällen och natten. RLS uppträder
med en frekvens på 10–15 procent [14], som ökar i högre ålder.
Vid myrkrypningar förekommer liknande sensoriska besvär,
mendenmotoriska komponenten ärmindreuttalad. BådeRLS
ochmyrkrypningar kan uppdelas i primära och sekundära for-
mer. Sekundärt kan besvären uppträda vid järnbrist, kobala-
min-/folatbrist, graviditet, diabetes, perifer neuropati ochure-
mi. Samma patogenes har angivits för nattliga vadkramper,
men för detta tillstånd är också andra faktorer av betydelse –
t ex sänkta nivåer av magnesium, kalium, natrium och kalci-
um. Kramptröskeln sänks i samband med fysisk ansträngning
ochviduttalad svettning. I varierande svårighetsgrad förekom-
mer vadkramper hos cirka en tredjedel av befolkningen [15].

MATERIAL OCH METODER
Undersökningsmaterialet består av kontinuerligt registrerade
fall från Medicirk-klinikerna i Malmö, Jönköping, Örebro,
Stockholm och Uppsala, där patienterna sökt på grund av RLS,
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myrkrypningar eller nattliga vadkramper. För att ingå i studien
skulle försökspersonerna beträffande myrkrypningar eller vad-
kramper ha angivit minst 4 på en 10-gradig VAS-skala (visuell
analog skala). Registrering gjordes genom att försökspersonen
efter instruktion själv på en 10 cm lång linje från 0 (frånvaro av
besvär) till 10 (värsta tänkbara besvär) fick bedöma sitt tillstånd.
DiagnosenRLS definierades enligt ovan angivna kriterier först i
samband med intervju. Förekomsten av RLS, myrkrypningar
och vadkramper visade sig somväntat vara överlappande. Bland
demsom inkluderats på grund avmyrkrypningar (VAS>4) före-
komRLSmedVAS>4hos88procentochmedVAS>7hos53pro-
cent. Om inklusionsorsaken var vadkramper (VAS >4) hade 64
procent RLS >4 och 36 procent RLS >7, medan myrkrypningar
(VAS >4) förekom hos 40 procent av dessa. Vid bedömning av
hur besvären påverkade livskvaliteten innebar 0 på VAS-skalan
att livskvaliteten var mycket dålig på grund av besvären, medan
10 angav att besvären inteminskade livskvaliteten.

Försökspersoner mellan 40 och 80 år
Försökspersonerna skulle vara mellan 40 och 80 år gamla och
ha ett BMImellan 23 och 30. Exklusionskriterier uteslöt perso-
ner med försämrad blodcirkulation i de nedre extremiteterna
(systoliskt ankeltryck/systoliskt armveckstryck <1,0), bensår
eller implantat innehållande metall, personer som var bero-
endeavdialys, genomgickaktiv cancerbehandling, somhadedi-
abetes eller B12-brist samt personer som de senaste sex måna-
dernahaft en stroke, hjärtinfarkt, blodproppeller genomgått en
hjärtoperation. Patienterna informerades muntligt och skrift-
ligt om den planerade undersökningen och erbjöds kostnads-
fritt deltagande. För att utesluta olämpliga försökspersoner
gjordes i 86 fall bestämning av ferritin, kobalamin, folat, gam-
maglutamyltransferas, glukos, urea, magnesium, kalium, na-
trium och prolaktin i serum. Av de 104 personer som uppfyllde
inklusionskravenuteslöts tre på grundav avvikande laboratori-
evärden (en med förhöjt S-prolaktin + förhöjt S-urea, en med
förhöjt S-prolaktin och en med lågt S-ferritin). Tolv personer
fullföljde av olika skäl inte samtliga behandlingar. Systoliskt
blodtryck (SBP) mättes efter 15 minuters vila med hjälp av
ultraljud (doppler) över armbågsveck, ankel och fotrygg. Dia-
stoliskt blodtryck (DBP) mättes över armbågsveck med man-
schett och luftinsufflering.

Få uppgifter om symtomen i journalerna
Uppgifter om sjukdomar och hälsoproblem hämtades frånme-
dicinska journaler avseendede senaste femåren; journalkopior
rekvirerades efter patienternas medgivande från sjukhus och
vårdcentraler, sammanlagt för 89 av de 101 försökspersonerna
(89 procent). Uppgifter om de aktuella symtomen förekom en-
dast i mindre utsträckning i journalerna. Uppgift om vadkram-
per fanns hos 12 procent av försökspersonerna, och om RLS
och/ellermyrkrypningarhos11procent.Olikadiagnoserbeträf-
fande rygg- och ledbesvär förekomhos cirka 50procent.
Behandling gavsmedACTERA1000, sombestår av två enhe-

ter, en för kontrollfunktion/energiproduktionochen för appli-
kation. Applikationsenheten innehåller två gånger tvåmotstå-
ende spolar. Spolarna placeras parvis runt varje ben. Lokalt
produceras pulserande elektromagnetiska fält. De svagmagne-
tiska fält som bildas i koppartrådsspiralerna har en styrka på
17–25 mikrotesla (genomsnitt över en sfärisk yta på cirka 500
cm2). Denmaximala fältstyrkan är mindre än 6mT. Apparaten
utnyttjar asynkron triangelformad vågform med en frekvens
på 100, 600 eller 800Hz. I studien har enbart frekvens 800Hz
använts. I blindapparaturen har den elektriska förbindelsen
med applikationsenheten avbrutits, varförmagnetfält inte kan
uppstå inomdet behandlade området.

Åttionio personer (14 män, 75 kvinnor) fick sammanlagt 18
behandlingar med tre behandlingar i veckan. Denna grupp ut-
görunderlag fördenstatistiskabearbetningen.Frånendataba-
serad slumpmässigt skapad tabell randomiserades försöksper-
sonerna till grupperna A (N=40) respektive B (N=49). Koden
som angav omA eller B svarademot aktiv terapi bröts först ef-
ter att samtliga behandlingsserier avslutats. Alla analyser ut-
fördes med hjälp av SPSS 14.0 enligt standardiserade statistis-
kametoder. Oberoende t-test användes för att bedöma skillna-
dernamellan EMT och placebo och parat t-test för att bedöma
skillnadernamellan successivamätningsresultat.

RESULTAT
Basdata redovisas i Tabell I. Antaletmän i förhållande till kvin-
norär litetochproportionelltnågotmindre idenaktivtbehand-
lade gruppen. För övrigt avviker inte försökspersonerna beträf-
fande antropometriska data, blodtryck och undersökta labora-
torievärden från svenska normalförhållanden för åldersgrup-
pen 40–80 år. Inga skillnader förekommer mellan den grupp
som fick aktiv behandling och den som fick blindbehandling.
I samband med behandlingen sågs en successiv lindring av

patienternas olika symtom, varvid värdet vid VAS-registrering
efter 18behandlingar generelltminskademedcirka 50procent
i jämförelsemed utgångsvärdet (P<0,001) – se Figur 1. VAS-re-
gistreringen av subjektivt upplevd livskvalitet tydde på mot-
svarande förbättring (P<0,001). Figur 2 jämför behandlingsef-
fekten vid PEMF och placebo. Inga signifikanta skillnader
mellan placebo och aktiv terapi kunde påvisas. Även om analy-

Figur 2. Förändring av VAS-registrering jämfört med baslinjevärde vid
aktiv terapi (A) och placebo (B) efter 18 behandlingar för vadkramper,
RLS, myrkrypningar samt beträffande livskvalitet.

Figur 1. Förändring av VAS beträffande vadkramper, RLS, myrkryp-
ningar och livskvalitet i förhållande till antal behandlingar.
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sen begränsas till fall med mera uttalad symtombild (VAS >7
för respektive symtom) uteblir skillnaderna.
Under behandlingstiden iakttogs en minskning av försöks-

personernas blodtryck, som var något mer markerad beträf-
fande arm än ankel. Sänkningen var maximal redan efter sex
behandlingar (P<0,001) och var för SBP arm 11 ± 14 mmHg, för
DBP arm 4 ± 6 mm Hg och för SBP ankel 9 ± 13 mm Hg. Sänk-
ningen kvarstod oförändrad under den fortsatta behandlings-
tiden. Inteheller beträffandeutveckling avblodtryck är detnå-
gon skillnadmellan PEMFoch placebo.
Genom lineär regression relaterades grad av förbättring till

utgångsvärde, varvid signifikant samband påvisades beträf-
fande vadkramper, myrkrypningar, livskvalitet och blodtryck
efter korrektion för ålder och kön; se Tabell II.

DISKUSSION
Oberoendeavommananväntelektromagnetisk terapiellerpla-
cebo fick försökspersonerna en successiv minskning av svårig-
hetsgraden av RLS, myrkrypningar och vadkramper med 50
procent eller mer. VAS-bedömningen av livskvaliteten förbätt-
rades på motsvarande sätt. Förbättringen var mest uttalad vid
höga utgångsvärden beträffande svårighetsgrad och kom suc-
cessivt under behandlingsperioden, i motsats till blodtrycksef-
fekten som var maximal redan efter sex behandlingar. Inga bi-
verkningar registrerades i samband med PEMF. Beträffande
vadkramper har liknande placeboeffekt rapporterats tidigare
[16], medan placeboeffekten varit mindre vid RLS [17]. Liksom
Parkinsons sjukdomharRLS sambandmedhjärnans dopamin-
erga system och behandlas kliniskt med olika dopaminagonis-
ter. I en nyligen publicerad sammanställning av placebokon-
trollerade studier av terapi vidParkinsons sjukdom, uppskattas
placeboeffekten till cirka 17 procent [18]. I en omfattande ny-
publicerad studie, där placebo jämförts med ett nytt preparat
(Sarizotan) för att motverka dyskinesier vid L-dopabehandling
i samband med Parkinsons sjukdom, hade placebo lika god ef-
fekt somdet aktuella preparatet [19].
Det har beskrivits att redan förhållandet att man deltar i nå-

gon form av klinisk studie påverkar beteende och resultat [20].

Tyvärr har våra behandlingsgrupper inte kunnat jämförasmed
enobehandlad kontrollgrupp.Några av de kliniker som ingick i
studien har framställt tvivel angående placebofunktion, med
tanke på möjligheten av kvarstående vävnadsexponering för
elektrisk ström. Betydelsen av en sådan mycket svag växel-
spänning förnekas av producenten och den av honom anlitade
experten.
Ett problem vid genomförandet var också att det i vissa fall

var stora svängningar i VAS-värden. Inga signifikanta skillna-
dermellan de olika klinikernas resultat påvisades.
Medhänsyn till oklarheter beträffandeplaceboochvärdet av

VAS-skalan, kan resultaten från behandlingmed PEMF, vid de
symtom som var aktuella i studien, behöva kontrolleras i nya
fristående studier där man använder andra bedömnings-
grunder änVAS för att redovisa resultaten.

Flera möjliga förklaringar till symtomlindring
Den symtomlindring som sågs hos försökspersonerna under
behandlingstiden, både med EMT och placebo, kan förklaras
på olika sätt:
1. Vid longitudinell undersökning finns det en tendens till för-
ändring av extrema värden i riktning mot medelvärde (re-
gression to the mean). I den aktuella studien såg man ökad
lindring när de ursprungliga besvären varmera uttalade.

2.När patienter söker behandling för kroniska fluktuerande
besvär, gör de det vanligen i samband med en accentuering,
varvidmankanräknamedatt besvären successivt återgår till
en medelnivå. Med hänsyn till den förändring som kan in-
träffa under väntetiden, blir detta förhållandemest påtagligt
när väntetiden är kort. På Medicirk-klinikerna har behand-
lingen inletts omgående när patienten sökt för sina besvär.

3. Patienterna trodde/hoppades,medvetet eller omedvetet, att
behandlingen kunde ha en positiv effekt. En sådan inställ-
ning har visat sig kunna förstärka placeboeffekten [21]. Olika
biokemiska förklaringar har diskuterats, t ex frisättning av
endorfiner och påverkan från stressrelaterade hormonför-
ändringar [22].

4.En positiv behandlingsatmosfär kan möjligen förstärkas av
att intresse fokuseras på någon typ avmekanisk behandling,
vilket har påvisats vid t ex ultraljudsterapi [23] respektive
akupunktur [24].

Inga generellt vägledande resultat
Olika behandlingsrutiner föreligger när det gäller PEMF. Stu-
dien har genomförts med lågfrekventa elektromagnetiska fält
efter standardiserat schema, varför resultaten inte är generellt
vägledande. Eftersom de undersökta symtomen i de nedre ex-
tremiteterna är beroende av cerebrala och spinala nervfunk-
tioner, kandet inte uteslutas att kraftfullaremagnetterapi över
kraniumskulle kunnaha effekt, i likhetmedvad sombeskrivits
vid bland annat depression [25] och Parkinsons sjukdom [26].

TABELL I. Medelvärde ±SD vid baslinjen beträffande olika undersökta
data för gruppen med aktiv behandling (A) respektive gruppen med
blindad behandling (B).

A (n=40) B (n=49)
Kvinnor/Män 35/5 40/9
Ålder, år 64 ± 7 64 ± 6
Vikt, kg 71 ± 10 73 ± 10
Längd, cm 167 ± 7 168 ± 8
BMI 26 ± 3 26 ± 2
SBP arm, mm Hg 136 ± 21 136 ± 16
DBP arm, mm Hg 77 ± 8 76 ± 8
SBP vad, mm Hg 166 ± 19 166 ± 17
Vadomfång, cm 37 ± 3 37 ± 2
Ankelomfång, cm 22 ± 3 22 ± 2
S-kobalamin, pmol/l 312 ± 108 317 ± 118
S-folat, nmol/l 18 ± 11 18 ± 12
S-ferritin, mg/l 73 ± 51 66 ± 43
P-glukos, mmol/l 5,6 ± 0,6 5,4 ± 0,7
S-GT, µkat/l 0,5 ± 0,5 0,4 ± 0,3
S-kalcium, mmol/l 2,31 ± 0,10 2,33 ± 0,09
S-kalium, mmol/l 4,3 ± 0,3 4,3 ± 0,4
S-natrium, mmol/l 141 ± 2 141 ± 3
S-magnesium, mmol/l 0,83 ± 0,07 0,83 ± 0,07
S-prolaktin, µg/l 6,1 ± 2,6 6,0 ± 2,7

TABELL II. Lineär regression. Förändring (�) av symtom, livskvalitet
och blodtryck (beroende faktor) med hänsyn till värden vid inklusion
(oberoende faktor), korrigerat för ålder och kön.

Beta Sign
�-Vadkramper 0,33 0,013
�-Myrkrypningar 0,41 0,006
�-RLS 0,21 NS
�-Livskvalitet –0,72 0,000
�-SBP arm 0,64 0,006
�-DBP arm 0,59 0,000
�-SBP ankel 0,43 0,000



klinik och vetenskap

2170

Effekten av placebo har aktualiserats på senare år, bland an-
nat på ledarplats i BMJ [27], liksomvid en konferens anordnad
av SBU [28]. Det är tydligt att denna effekt har stor betydelse
vid de flesta former av behandling. Läkekonsten har sålunda
genom århundraden utnyttjat medel som vid modern klinisk
prövning visat sig sakna eller ha endast obetydlig verkan. Fort-
farande ges i Sverige cirka 50 procent av den rutinmässiga
internmedicinska behandlingen utan stöd av randomiserade
prövningar [29], varvid det dock i övriga fall vanligen funnits
anvisningar grundade på beprövad erfarenhet. Även vid an-
vändning av evidensbaserad terapi har placeboeffekten stor
betydelse [30].Modernhjärnforskningharmedutnyttjande av
nya tekniker funnit att placebobehandling kan ge liknande ce-
rebrala förändringar som verksam terapi [31, 32]. Vid behand-
ling med exempelvis EMT, akupunktur, ljusterapi, fysioterapi
osv, förefaller hjärnan kunna övertygas om att en förväntad ef-
fekt verkligen inträffar. En positiv effekt kvarstår när behand-
lingen initialt upplevts som framgångsrik. Även när det rör sig
omensådanbehandlingkanman fåenaktiveringavpatientens
självläkande förmåga.
En genomgång av demedicinska journalerna har visat att de

symtomsomstått i fokus för den aktuella undersökningen inte
uppmärksammas tillräckligt i rutinsjukvården. För patienter
med sensorisk-motoriska störningar i form av RLS, myrkryp-
ningar och vadkramper, är det angeläget att finnametoder som
ger lindring. Kanske är det så att ett empatiskt omhänderta-
gande i en god terapeutisk miljö, utan belastning av biverk-
ningar, initialt kan ge resultat som är jämförbaramed vad som
uppnåsmed farmakoterapi.

SAMMANFATTNING
Den genomförda studien har visat att behandlingmed placebo
och behandlingmed pulserande elektromagnetiska fält ger
samma effekt vid restless legs,myrkrypningar och nattliga
vadmuskelkramper. Under en behandlingstid på sex veckor
fick försökspersonerna i båda fallen en halvering av symto-
mens svårighetsgrad enligt VAS-skala.

�Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har av
Medicirk Forskning AB fått 20 000 kr som ersättning för arbete i sam-
band med klinisk prövning. För övrigt föreligger inga bindningar eller
jävsförhållanden till uppdragsgivaren.

�Undersökningen har initierats och bekostats av Medicirk forskning
AB och genomförts vid Medicirkklinikerna i Malmö, Jönköping, Öre-
bro*, Stockholm*ochUppsala*.Medicirkkliniken, Jönköping, har i sam-
arbete med ansvarig forskare sammanställt resultaten. Utrustning har
ställts till förfogande av dåvarande ACTERA A/S Aalborg, Danmark.
Undersökningen har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i
Linköping.
*Numera EMT-kliniker.
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